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Úvod 

Tématem této dizertační práce je nezletilý v civilním procesu. Nezletilý může 

v civilním řízení vystupovat v několika rolích: jako žalobce či žalovaný ve sporném 

řízení, jako navrhovatel a účastník řízení u předběžných opatření či v nesporných 

řízeních a také jako svědek. Zvláštní postavení má dítě mladší patnácti let, které se 

dopustilo činu jinak trestného, jehož jednání se bude posuzovat s použitím 

ustanovení občanského soudního řádu.  

Lze směle prohlásit, že postavení nezletilého v rámci civilního řízení je 

tématem trvale aktuálním bez ohledu na společenské změny či proměny právní 

úpravy. Přesto však neexistuje ucelená publikace, která by se tomuto tématu 

podrobně věnovala; také proto jsem si ho zvolila pro zpracování své dizertační 

práce. Můj zájem o toto téma je dlouhodobý, neboť již od roku 1999 se redakčně 

podílím na zpracování komentáře k zákonu o rodině.1  

 

Současný stav právní úpravy probírané problematiky, judikatury 

a odborné literatury 

Základním pramenem právní úpravy, která se vztahuje na zvolené téma, je 

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tento 

základní procesní předpis prošel do léta 2012 více než 120 novelizacemi (z toho pět 

bylo přijato před rokem 1989), a jakkoliv by se mohlo zdát, že už není co vylepšovat, 

opak je pravdou: zákonodárcova činorodost v průběhu času neumdlévá, jenom 

v roce 2011 bylo novel přijato devět. Je otázkou, jak lze za takové legislativní 

hyperaktivity zachovat tolik žádoucí bezrozpornost a vnitřní provázanost právního 

předpisu. 

Procesní právo je ve věcech rodinněprávních, které tvoří značnou část 

obsahové náplně tématu této práce, pevně svázáno s úpravou hmotněprávní. Tuto 

úpravu aktuálně představuje občanský zákoník a zákon o rodině, které však budou k 

1. ledna 2014 nahrazeny novým kodexem soukromého práva, občanským 

zákoníkem.2 Ve své práci se tedy budu věnovat jak stávající právní úpravě, tak 

novinkám, které nový kodex přináší.  

                                                           

1 Naposledy Holub, M., Nová, H., Ptáček, L., Sladká Hyklová, J.: Zákon o rodině s komentářem, 
judikaturou a předpisy souvisícími. 9. vydání. Praha: Leges, 2011. 
2 Zákon ze dne 3. února 2012, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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S ohledem na novou hmotněprávní úpravu se naskýtá otázka, zda a kdy bude 

připraven odpovídající procesní kodex. Vzhledem k tomu, že v době legislativních 

příprav nového občanského zákoníku nebylo do poslední chvíle jisté, zda bude 

přijat, byly práce na rekodifikaci nového procesního kodexu odsunuty na vedlejší 

kolej. V době přijetí nového občanského zákoníku, který na mnoha místech novou 

procesní úpravu vyžaduje, tato otázka vyvstává s velkou naléhavostí. V závěrečné 

fázi přípravy této práce byl vypracován věcný záměr zákona o nesporném řízení 

soudním, který obsahuje hlavní zásady a osnovu tohoto zcela nového procesního 

předpisu. Ovšem cesta od věcného záměru do Sbírky zákonů bývá dlouhá a trnitá, a 

v tomto případě je možné, že zákon nakonec přijat nebude a i nadále bude úpravu 

nesporných řízení poskytovat občanský soudní řád. Na příslušná místa jsem tedy 

zapracovala poznámky o úpravě navrhované ve věcném záměru, ovšem bez 

hlubšího rozboru. 

Při zkoumání platné právní úpravy ovšem nelze ustrnout pouze v českém 

zákonodárství. Kromě závazných mezinárodních smluv, které jsou podle čl. 10 

Ústavy součástí právního řádu a v případě rozporu se zákonem stojí nad ním, jsou 

přímo aplikovatelné též některé předpisy Evropské unie. V této oblasti je legislativní 

činnost také velmi živá. 

Vzhledem k již uvedenému, že téma postavení nezletilého v civilním procesu je 

vysoce aktuální, existuje bohatá judikatura, ovšem pohříchu jen soudů nižších 

stupňů, které nejsou oficiálně publikovány, a lze se s nimi seznámit, pouze jsou-li 

zveřejněny v internetových či tištěných periodikách. Až na stanovené výjimky není 

možné podat dovolání k Nejvyššímu soudu, chybí tedy sjednocující judikatura 

(„nejmladší“ pochází z doby před rokem 1989). K některým tématům dostal 

příležitost se vyjádřit také Ústavní soud, ovšem týká se to jen ojedinělých případů, 

které však mají o to větší vliv.3 Sám Ústavní soud ostatně tuto svoji roli 

„sjednocovatele judikatury“ odmítá.4 

Jak jsem již uvedla na začátku, v současné době není na trhu dostupná 

publikace, která by se tématu nezletilého v civilním procesu uceleně a podrobně 

věnovala.5 Dílčí podrobné zpracování tématu jsem nalezla v učebnici Civilního práva 

                                                           

3 Srov. např. recentní nález Pl. ÚS 15/09 (č. 244/2010 Sb.). 
4 Srov. nález IV. ÚS 1181/07 (viz dále). 
5 Na rozdíl od Slovenska, kde vyšla monografie Ficová, S. a kol.: Ochrana práv maloletých. 
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procesního, které je stálicí mezi učebnicemi civilního procesu,6 a v komentářové 

literatuře.7 Významným zdrojem informací byla také monografie pojednávající o 

řízení ve věcech rodinněprávních8 a články v časopise Právo a rodina,9 které se 

tématu nezletilého dlouhodobě věnuje. Všechny tyto i mnoho dalších zdrojů uvádím 

v seznamu použité literatury. 

 

Cíle předkládané práce 

Záměrem této práce je pečlivě prozkoumat právní úpravu, která se 

vystupování nezletilého v rámci civilního řízení věnuje, za účelem zjištění, zda de 

lege lata vyhovuje moderním principům, které řízení ovládají – zejména právu na 

spravedlivý proces10 a zásadě ochrany nejlepšího zájmu dítěte.11 Úpravou, která se 

tématu věnuje, mám na mysli jak řízení nalézací či vykonávací, sporné i nesporné, tak 

jejich hmotněprávní protějšky. Zkoumanou právní úpravu hodlám podrobit 

kritickému zhodnocení z hlediska její vnitřní provázanosti a bezrozpornosti, 

logičnosti, jednoznačnosti a systematičnosti, a také z hlediska jejího souladu 

s ostatními předpisy právního řádu včetně mezinárodní a unijní úpravy. Tam, kde to 

budu považovat za užitečné, se pokusím navrhnout řešení de lege ferenda. 

Chci se pokusit o komplexní zpracování této problematiky. Z toho vyplývá, že 

se nebudu věnovat všem jednotlivým institutům a procesům ve stejném rozsahu a 

hloubce, ale zaměřím se zejména na ty oblasti, které se ukáží být problematické, o 

nichž se vede v odborné literatuře právní diskurs, a budu se vždy snažit vytvořit si a 

představit vlastní pohled. 

Vzhledem k tomu, že novému občanskému zákoníku již běží legisvakanční 

lhůta, zpracovávám na závěr každé ucelené části, v níž bude rozebírána i 

hmotněprávní úprava (plynoucí z občanského zákoníku či zákona o rodině), přehled 

právní úpravy v novém soukromoprávním kodexu. Tam, kde se to jeví jako 

potřebné, provádím i její rozbor z hlediska řádné procesní ochrany práv nezletilého. 

                                                           

6 Vyšlo již v šesti vydáních, naposledy Winterová, A. a kolektiv: Civilní právo procesní. 6. vydání. Praha: 
Linde Praha, 2011. 
7 Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář; David, L., Ištvánek, F., a kol.: OSŘ komentář; Nová, H. a 
kol.: Zákon o rodině 2011, Hrušáková, M. a kol.: Zákon o rodině 2008 
8 Šínová, R. a kol.: Řízení ve věcech rodinněprávních  
9 Vydává Linde Praha, a. s., dříve Linde nakladatelství, s. r. o. 
10 Čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy. 
11 Čl. 3 ÚPD. 
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Systematika předkládané práce 

Předkládaná práce je rozčleněna do úvodu, čtyř kapitol (dále členěných na 

podkapitoly) a závěru. Je opatřena obsahem, českým i anglickým abstraktem a 

seznamem použité literatury a ostatních pramenů. 

V první kapitole se věnuji vymezení pojmů, které jsem použila v názvu 

dizertační práce: pojmu nezletilého a civilního procesu. Poukazuji na pluralitu 

termínů pro nezletilého používaných v různých právních předpisech. Při definici 

pojmu civilního procesu upozorňuji na jeho vnitřní diferenciaci a pokouším se 

definovat sporné a nesporné řízení jako jeho svébytné části, což považuji vzhledem 

k tématu práce za praktické. 

Kapitola druhá popisuje procesní role, v nichž se může nezletilý ocitnout 

v rámci civilního řízení, ať už sporného, či nesporného. V rámci výkladu podmínek 

účastenství nezletilého se věnuji procesní subjektivitě a procesní způsobilosti (a to i 

z komparativního hlediska), jednotlivým druhům zastoupení i okruhem účastníků 

řízení. Zvláštní pozornost věnuji osobě opatrovníka a výkonu opatrovnictví. Za 

zcela zásadní považuji právo nezletilého účastníka řízení být informován a vyjádřit 

svůj názor ve všech řízeních, která se ho týkají, a ke všem opatřením, která se vůči 

jeho osobě mají přijmout. S tím pak souvisí i výslech nezletilého účastníka řízení. 

Do druhé kapitoly obsahově patří i procesní postavení nezletilého jako svědka 

a dítěte mladšího patnácti let-pachatele provinění, ačkoliv v praxi nebudou nezletilí 

v těchto rolích vystupovat před soudem tak často jako v pozici účastníků řízení. 

V části o nezletilém jako svědku se zabývám podrobně také psychologickými aspekty 

výslechu nezletilých, které jsou aplikovatelné i pro výslech účastníka řízení. Dětem 

mladším patnácti let-pachatelům provinění se v této kapitole věnuji pouze z hlediska 

ochrany jejich procesních práv a zajištění obhajoby, samotné řízení je podrobně 

popsáno v kapitole třetí. 

Třetí kapitola je nejrozsáhlejší, neboť obsahuje všechna nesporná řízení, 

v nichž nezletilý vystupuje jako účastník řízení. Ze sporných řízení jsem vybrala ta, u 

nichž je jejich sporná povaha předmětem kritiky a de lege ferenda by bylo žádoucí 

jejich povahu přehodnotit (např. paternitní spory). Do těchto řízení jsem zahrnula i 

řízení o předběžných opatřeních a vykonávací řízení ve věcech výchovy a výživy 

nezletilých. 
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V první podkapitole jsou upravena všechna předběžná opatření, která lze ve 

prospěch nezletilého přijmout. Z obecného ustanovení § 76 jsou to předběžná 

opatření podle odst. 1 písm. a) a b). Předběžné opatření podle § 76a je opatřením ve 

prospěch nezletilého par excellence, věnovala jsem mu tedy patřičnou pozornost. 

Totéž však lze prohlásit o předběžném opatření podle § 76b. To je primárně určeno 

k ochraně osob ohrožených domácím násilím, zákon však nevylučuje, aby návrh 

podalo i nezletilé dítě ohrožené domácím násilím, proto se snažím pomocí rozboru 

právní úpravy a aktuální judikatury přispět k diskusi argumenty ve prospěch 

ohroženého dítěte. Součástí výkladu všech uvedených předběžných opatření je i 

jejich výkon, neboť ten je jejich neoddělitelnou součástí. 

Prvním řízením, kterému je věnována samostatná kapitola, je řízení o určování 

a popírání rodičovství. Tato řízení jsem zde zařadila, neboť jsou samostatně 

upravena zákonem o rodině, a jako jedny z mála rodinněprávních řízení se 

projednávají ve sporném řízení. To mě zaujalo a podrobila jsem tuto skutečnost 

zkoumání a následné kritice. V závěru podkapitoly je jako jakési obiter dictum uvedeno 

řízení ve věcech určování a popírání mateřství, které se dosud procesního vyjádření 

nedočkalo. 

V dalších podkapitolách se věnuji postupně jednotlivým řízením 

v rodinněprávních věcech podle části třetí hlavy páté, v nichž nezletilý vystupuje jako 

účastník řízení.  

V podkapitole o péči soudu o nezletilé charakterizuji obecné zásady a 

vlastnosti tohoto řízení jako typicky nesporného. Zvlášť zmiňuji též dohled soudu 

nad péčí o nezletilé a schvalování úkonů za nezletilé. 

Řízení o osvojitelnosti a samotné řízení o osvojení jsem sdružila do 

podkapitoly s názvem řízení ve věcech osvojení, neboť to vystihuje povahu těchto 

řízení jako řízení incidenčního a meritorního. Velmi podrobně popisuji zásady 

osvojování upravené novým občanským zákoníkem, zejména pokud jde o souhlas 

dítěte s osvojením. 

Řízení o povolení manželství popisuji zejména s ohledem na důsledky 

nesplnění zákonných podmínek pro uzavření manželství nezletilým, opět s reflexí 

v úpravě nového občanského zákoníku. 

Relativně novou úpravou je řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech 

mezinárodních únosů, které je tvořeno prvky sporného i nesporného řízení, aplikuje 
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se na něj Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (Haag, 

1980) i nařízení Brusel IIbis. Výsledkem této kombinace je bouřlivá diskuse 

v odborné literatuře a mnoho nejasností při aplikaci. Zde byl značný prostor pro 

podrobnou analýzu, kritiku a vytvoření námětů de lege ferenda. Podobně jako u 

předběžných opatření i zde je výkon rozhodnutí nedílnou součástí řízení, zejména 

z časových důvodů, proto jsem ho zařadila do této podkapitoly. 

Posledním řízením v této kapitole je řízení o činech jinak trestných dětí 

mladších patnácti let. Pro jeho zvláštní povahu jsem ho vyčlenila do samostatné 

kapitoly, ačkoliv formálně spadá pod péči soudu o nezletilé. Zde se podrobně 

zabývám úpravou poskytovanou zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech 

mládeže. 

V poslední, čtvrté kapitole se věnuji výkonu rozhodnutí, konkrétně ve věcech 

výchovy a výživy, když výkony rozhodnutí v ostatních věcech jsem z výše uvedených 

důvodů zařadila přímo k příslušnému řízení.  

Předkládaná práce bohatě využívá poznámkového aparátu, v němž se odkazuje 

na citovaná díla, případně uvádí méně podstatné části výkladu včetně textu 

citovaných předpisů, kde se to jeví jako účelné. 
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Kapitola 1. Vymezení pojmů nezletilého a civilního procesu 

Na úvod se sluší vymezit pojmy, které jsou leitmotivem celé práce: nezletilý a 

civilní proces. Zatímco v případě nezletilého tak lze učinit bez větších obtíží, civilní 

proces je pojem mnohem širší a vyžaduje více prostoru, než je vhodné mu v této 

práci věnovat, provedu tedy pouze jeho stručnou definici a širší prostor pak věnuji 

jeho dělení na sporný a nesporný, což se jeví pro účely této práce jako praktické. 

 

1.1. Pojem nezletilého 

Nezletilý je ústředním pojmem této práce. Jeho výslovnou definici český 

právní řád neobsahuje, lze ji však dovodit z § 8 o. z., který v odstavci 2 uvádí, že 

zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku, do té doby jen uzavřením 

manželství. Podle tohoto ustanovení je tedy nezletilý osobou mladší 18 let, pokud 

nenabyl zletilosti dříve uzavřením manželství.12  

Nahlédnutím do právního řádu však zjistíme, že zákonodárce používá hojně 

také pojem „dítě“13, případně „nezletilé dítě“14. Úmluva o právech dítěte definuje ve 

svém čl. 1 dítě jako lidskou bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, 

jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve.15 Porovnáním definice 

obsažené v § 8 občanského zákoníku v čl. 1 Úmluvy o právech dítěte dojdeme k 

závěru, že pojem nezletilého je totožný s pojmem dítěte. V tomto kontextu se jeví 

pojem „nezletilé dítě“ na první pohled jako pleonasmus. Má však svůj význam 

v případě, kdy právní úprava používá pojmu dítěte ve smyslu potomka,16 a to bez 

ohledu na věk – pak je potřeba nezletilost takového dítěte zdůraznit. 17 Otázkou však 

                                                           

12 Nezletilý starší 16 let může uzavřít manželství poté, co soud vydal rozsudkem povolení k uzavření 
manželství s konkrétní osobou – § 13 zák. o rod., § 194 o. s. ř. – viz dále. 
13 Např. § 126 tr. zák., § 2 zák. č. 359/1999 Sb., § 20 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.  
14 Např. § 26, 86 zák. o rod. 
15 Např. Evropská úmluva o výkonu práv dětí, zveřejněná pod č. 54/2001 Sb., stanoví sice rovněž hranici 
zletilosti na 18 let, neumožňuje ji však žádným způsobem snížit. Naopak Evropská úmluva o osvojení dětí 
se vztahuje na děti mladší osmnácti let, které neuzavřely sňatek a nejsou podle národního právního řádu 
považovány za zletilé. 
16 Tento význam pojmu dítě zdůrazňuje také Právnický slovník – viz Hendrych, D.: Právnický slovník. 
Praha: C. H. Beck, 2009, heslo Dítě. 
Německý občanský zákoník definuje dítě jako potomka rodičů, a zároveň jako člověka, který se vzhledem 
ke svému nízkému věku není schopen sám o sebe postarat, a nemůže tedy ani uzavírat žádné smlouvy (§ 
104 odst. 1 BGB). 
17 Pojem nezletilého dítěte by mohl mít význam rovněž při odlišení, pokud bychom připustili možnost 
používání pojmu „zletilé dítě“ – viz např. výklad Z. Králíčkové v Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ 
komentář, s. 1304, kde byl použit v souvislosti s prodloužením ústavní výchovy po dosažení zletilosti.  
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zůstává, zda je správné, aby tak právní úprava činila, když je to v terminologickém 

rozporu s Úmluvou o právech dítěte, která je podle čl. 10 Ústavy součástí právního 

řádu.18 Sjednocení terminologie nepřináší ani nový občanský zákoník, neboť nadále 

používá pojem nezletilého (§ 31 a násl. n. o. z.), dítěte (např. § 775 a násl. n. o. z.) i 

nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti/není plně svéprávné (např. § 

689, 755, či 908 n. o. z.). Je však pochopitelné a správné, že nový občanský zákoník 

používá všechny uvedené termíny tak, aby byly srozumitelné a významově přesné v 

kontextu právní úpravy. Znělo by jistě bizarně, kdyby ustanovení § 775 znělo 

„Matkou nezletilého je žena, která ho porodila.“  

Další varianty názvosloví pro osobu mladší 18 let lze nalézt v 

terminologii dědického práva, pracovního práva či zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže. Tak § 479 o. z. hovoří o nezletilém potomkovi, čímž je vyjádřen 

descendentní vztah k zůstaviteli – potomkem zde může být nejen jeho dítě, ale i 

vnuk atd. Nový občanský zákoník již pojem nezletilého potomka neužívá. 

Ustanovení § 350 zák. práce definuje mladistvé zaměstnance jako zaměstnance 

mladší 18 let. Nejde o synonymum s pojmem nezletilého, neboť zaměstnancem se 

může stát člověk až od svých 15 let a den nástupu do práce nesmí předcházet dni 

ukončení povinné školní docházky. Zvláštní terminologii zavedl zákon o soudnictví 

ve věcech mládeže, který v rámci pojmu mládeže rozlišuje děti mladší patnácti let a 

mladistvé, tedy osoby starší patnácti a mladší osmnácti let.19 

V dalším textu tedy užívám pojmy nezletilého, dítěte a nezletilého dítěte 

v souladu s příslušnou právní úpravou. 

 

1.2. Pojem civilního procesu se zaměřením na diferenciaci sporného a 

nesporného řízení 

Proces obecně je možné charakterizovat jako postup směřující k dosažení cíle. 

V právní oblasti se pod pojmem procesu rozumí postup některých právních subjektů 

                                                           

18 V současné právní úpravě ostatně ani nelze nazírat pojem dítěte vždy pouze optikou Úmluvy, neboť by 
to mohlo znamenat posunutí významu právní normy – srov. např. § 87 zák. o rod. o vyživovací 
povinnosti dětí vůči rodičům nebo již citovaný § 20 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, kde je 
za dítě považováno i nezaopatřené dítě až do věku 26 let. 
Definici dítěte podle ÚPD ostatně prohlásili z doktrinálního hlediska za naprosto nevhodnou Vít 
Zvánovec a František Nonnemann ve svém článku Ochrana osobních údajů nezletilců. Jurisprudence 
8/2008, s. 19. 
19 Jen pro úplnost lze uvést termín, který používá trestní zákoník v § 41 písm. f) či v § 85: pachatel ve věku 
blízkém věku mladistvých. 
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vedoucí k dosažení právních následků.20 Civilní proces je jedním z více druhů 

procesu, které jsou právem upraveny. Je samostatným právním odvětvím, v jehož 

rámci uplatňují soudy civilní pravomoc. Lze ho definovat jako soubor právních 

vztahů vznikajících v důsledku postupu (procesních úkonů) soudu a dalších 

procesních subjektů při poskytování ochrany soukromoprávním a některým jiným 

právním vztahům.21 Pojmu civilního procesu jsem v názvu této práce použila 

zejména jako rozlišovacího prvku ve vztahu k ostatním druhům procesu, jako jsou 

proces trestní, správní či ústavní, v nichž mohou nezletilí rovněž vystupovat.  

Základní pramenem právní úpravy civilního procesu je stále občanský soudní 

řád z roku 1963. Ač byl základní kodex civilního procesního práva zákonodárcem 

z různých, víceméně ideologických důvodů vybudován na ideji jednotného civilního 

procesu ovládaného zásadou materiální pravdy, nezdařilo se mu popřít jeho vnitřní 

diferenciaci na sporné a nesporné řízení. Naopak, rozdílnost obou druhů procesu se 

tím stvrdila: právní teorie ji nepřestala uznávat a zkoumat a ani legislativa a soudní 

praxe se tomu nemohly vyhnout.22 Výsledkem zákonodárcova legislativního 

pokrytectví je to, že obecná úprava směřuje ke sporným řízením a jako výjimky 

z obecných pravidel jsou upravovány pravidla pro nesporná řízení.  

Dílčími novelizacemi (kterých je za dobu existence kodexu více než 120) se 

zmíněná diferenciace stále více prohlubuje. Přesněji řečeno přibývá procesních 

úkonů a institutů, které se vztahují jen na řešení sporů a v jiných (nesporných) 

věcech nejsou použitelné. Zákonné vymezení těchto jiných,23 tj. nesporných řízení je 

provedeno jednak úpravou jednotlivých řízení v části třetí hlavě (zvláštní ustanovení) 

páté o. s. ř., jednak výčtem obsaženým v § 120 odst. 2 pro účely dokazování. To 

nelze hodnotit jinak než jako nouzové řešení. Objektivně existující a objektivně 

podmíněná rozdílnost obou druhů řízení je však nepopiratelná a nikoliv nouzová či 

prozatímní.24 

                                                           

20 Winterová, A. a kol.: Civilní 2006, s. 29. 
21 Winterová, A. a kol.: Civilní 2006, s. 31. 
22 Winterová, A.: Sporné a nesporné řízení ve věcech rodinného práva – pohled Aleny Winterové. In 
Šínová, R. a kol.: Řízení ve věcech rodinněprávních, s. 29 a násl. 
23 Srov. znění § 2 o. s. ř.: „V občanském soudním řízení soudy projednávají a rozhodují spory a jiné právní 
věci…“. 
24 Winterová, A.: Sporné a nesporné řízení ve věcech rodinného práva – pohled Aleny Winterové. In 
Šínová, R. a kol.: Řízení ve věcech rodinněprávních, s. 29 a násl. 
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Pokusy o nalezení jednotného diferenciačního kritéria přehledně dokumentuje 

A. Winterová ve svém článku,25 nebudu je zde tedy zmiňovat, omezím se pouze na 

výstižné lakonické konstatování J. Stavinohové, která uvedenou problematiku 

podrobně zpracovala, že „stručnou a vyčerpávající definici nesporného řízení na ryze 

juristické úrovni prostě nelze podat.“26 Přesto je v praxi potřeba obě řízení 

jednoznačně odlišit. A. Winterová uvádí dvě možná východiska: buď je nesporným 

řízením to, co za něj zákonodárce prohlásí – pak ovšem existuje riziko, že se 

zákonodárce může ve svém řešení zmýlit oproti teoretickým hlediskům a zařadit 

nespornou věc do sporných a naopak, což může vyvolat praktické obtíže27 ‒, nebo je 

třeba uvést více možných kritérií, aby se navzájem doplnila či podepřela.28 

 

Vymezení sporného a nesporného řízení 

Pro účely zvoleného tématu je potřeba provést alespoň stručné vymezení obou 

druhů řízení, přičemž specifika jednotlivých řízení jsou pak uvedeny na příslušných 

místech třetí kapitoly této práce (zejména v partii o péči soudu o nezletilé). Jako 

nejvhodnější se mi jeví vymezení těchto řízení ve vzájemném vztahu, tedy popsáním 

jejich vzájemných odlišností.29 Budu přitom vycházet z vlastností sporných i 

nesporných řízení týkajících se nezletilého, které jsou dále probírány – v této práci je 

nazývám řízení ve věcech rodinněprávních. 

Sporné řízení je charakterizováno jako spor o právo mezi dvěma stranami 

s protichůdnými zájmy. Z toho vyplývá zásada, že řízení lze zahájit pouze na návrh 

(zásada dispoziční) a soud projedná pouze důkazy, které mu byly předloženy – 

břemeno tvrzení a břemeno důkazní spočívá na stranách sporu (zásada projednací). 

Během řízení se uplatní některé instituty, které nesporné řízení nezná, např. 

koncentrace řízení (§ 118b, 118c o. s. ř.), rozsudek pro zmeškání, rozsudek pro 

                                                           

25 Tamtéž, s. 30 a násl. 
26 Stavinohová, J.: Problém diferenciace řízení sporného a nesporného v socialistickém civilním procesu. 
Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1984, s. 116. 
27 Srov. např. sporné řízení o určování a popření otcovství nebo řízení ve věcech mezinárodních únosů 
dětí, které bylo zákonodárcem zařazeno do části třetí hlavy páté o. s. ř., upravující nesporná řízení, a 
zároveň prohlášeno za sporné.  
28 Winterová, A.: Sporné a nesporné řízení ve věcech rodinného práva – pohled Aleny Winterové. In 
Šínová, R. a kol.: Řízení ve věcech rodinněprávních, s. 32. 
29 Podrobněji viz Winterová, A. a kol.: Civilní 2006, s. 396 a násl. 
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uznání nebo platební rozkaz.30 Výsledkem řízení je rozhodnutí se 

zásadně deklaratorními účinky (s výjimkou např. řízení o rozvod či o určení či 

popření rodičovství, kde má rozsudek vždy konstitutivní účinek). Naopak nesporné 

řízení není koncipováno jako spor o právo (ač se v něj může často zvrhnout), ale 

jako úprava právních vztahů mezi účastníky pro futuro. Řízení lze až na výjimky 

zahájit i bez návrhu (ex offo – zásada oficiality), z čehož vyplývá i to, že pokud je 

návrh podán, soud jím není vázán, může přisoudit více nebo něco jiného, než je 

požadováno. Dokazování ovládá zásada vyšetřovací – povinnost řádného zjištění 

skutkového stavu je přesunuta na soud. Je upravena v § 120 odst. 2 o. s. ř. Význam 

tohoto ustanovení je pro vymezení nesporných řízení značný, je jakousi neoficiální 

definicí nesporných řízení, neboť na něj odkazují i další ustanovení o. s. ř. 

Výsledkem řízení je rozhodnutí s konstitutivními účinky.  

Ve sporných i nesporných věcech lze podat odvolání, ovšem ve sporném 

řízení bude napadené rozhodnutí posuzováno podle zásad neúplné apelace, zatímco 

v nesporném podle zásad apelace úplné [§ 205a odst. 2, § 212 písm. a)].  

Zásadním rozdílem je konečně to, že v nesporném řízení v rodinněprávních 

věcech nelze zásadně podat dovolání k Nejvyššímu soudu [§ 237 odst. 2 písm. b) – 

srov. výjimky tam stanovené]. Tuto skutečnost, pokud jde o její důsledek spočívající 

v neexistenci sjednocující judikatury Nejvyššího soudu ve věcech výživného, kritizuje 

jak soudní praxe, tak Ústavní soud.31 

 

Poznámky de lege ferenda 

Na závěr tohoto stručného vymezení bych ráda uvedla několik úvah de lege 

ferenda. První dvě poznámky jsem převzala od A. Winterové – plně se s nimi 

ztotožňuji.  

                                                           

30 Odlišně stanoví slovenský Občiansky súdny poriadok v § 174b, kde upravuje „rozkaz na plnenie“, což 
je obdoba platebního rozkazu, ovšem plněním je zde myšleno plnění odlišné od peněžního (např. tedy 
dare, facere, omittere, pati). Podrobně viz Smyčková, R.: Rozkaz na plnenie v konaní starostlivosti súdu o 
maloletých. In Šínová, R. a kol.: Řízení ve věcech rodinněprávních, s. 162 a násl. 
31 Nová, H. a kol.: Zákon o rodině 2011, s. 378. 
Srov. nález IV. ÚS 1181/07, v němž Ústavní soud jako obiter dictum poznamenává, že „je ve věcech 
podle § 237 odst. 2 písm. b) o. s. ř. nucen provádět v nezbytných případech korekci právních názorů, 
která by však jinak příslušela Nejvyššímu soudu. Současný "systém" dovolacího řízení nezná jiný 
prostředek korekce soudního rozhodnutí, jakož i prostředek sjednocování judikatury v předmětných 
otázkách, nežli je ústavní stížnost, což je nepochybně stav nežádoucí a neodpovídající principům výkonu 
spravedlnosti v právním státě.“ 
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Při každé změně hmotného práva je potřeba položit si otázku, jaký bude 

v dané věci procesní postup, a zda vyžaduje procesní regulaci. V případě, že ano, je 

tuto změnu potřeba provést současně se změnou hmotného práva. 

Druhým naléhavým požadavkem na zákonodárce je, aby v každém jednotlivém 

případě jasně zvolil zařazení věci mezi sporná či nesporná řízení. V otázce, zda stojí 

proti sobě dvě strany sporu a tíží je břemeno tvrzení a břemeno důkazní, nebo zda 

mají samostatné postavení a dokazování je v rukou soudu, by neměla praxe tápat.32 

Jak jsem již uvedla v úvodu této práce, existuje věcný záměr zákona o 

nesporném řízení soudním. Považuji za dobrou zprávu, že zákonodárce vzal tato 

řízení na vědomí a že se jejich samostatnou úpravou zabývá. Ať již bude přijat tento 

navrhovaný zákon jako samostatný předpis, nebo budou jeho ustanovení vtělena do 

stávajícího občanského soudního řádu, který bude v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva hmotného výrazně novelizován, anebo budou nesporná řízení 

součástí nového, rekodifikovaného procesního předpisu, bude to jistě posun vstříc 

širší a efektivnější ochraně práv nezletilých, jejichž nejlepší zájem by měl 

zákonodárce sledovat především. 

 

  

                                                           

32 Winterová, A. Sporné a nesporné řízení ve věcech rodinného práva – pohled Aleny Winterové. In 
Šínová, R. a kol.: Řízení ve věcech rodinněprávních, s. 41. 
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Kapitola 2. Procesní role, v nichž může nezletilý vystupovat 

v civilním procesu 

2.1. Nezletilý jako účastník řízení (včetně zastupování) 

Nezletilý se může civilního soudního řízení účastnit především jako účastník 

řízení, a to řízení sporného i nesporného.  

Účastník řízení je jedním ze základních atributů civilního procesu – bez 

účastníka či účastníků nelze řízení konat. V každém řízení se rozhoduje o právech a 

povinnostech těchto účastníků – nikdy ne o právech a povinnostech jiných osob či 

snad o právech nebo povinnostech obecně, abstraktně – takový přístup by byl 

civilnímu procesu zcela cizí.33 Občanský soudní řád stanoví jako předpoklady 

účastenství způsobilost být účastníkem řízení, procesní způsobilost, a dále určuje 

okruh účastníků řízení.  

 

2.1.1. Procesní subjektivita a procesní způsobilost 

Procesní subjektivita 

Způsobilost být účastníkem řízení (neboli procesní subjektivita) představuje 

způsobilost mít v civilním řízení procesní práva a povinnosti, stát se subjektem 

procesněprávního vztahu. Zákon ji v § 19 přiznává každému, kdo má způsobilost 

být nositelem práv a povinností podle hmotného práva (tedy právní subjektivitu), a 

zároveň výslovně některým subjektům, které nositeli právní subjektivity nejsou.34 

V dalším textu se vzhledem k tématu práce budu zabývat právní subjektivitou pouze 

fyzických osob.  

Právní subjektivitu (řečí právní normy způsobilost k právům a povinnostem) 

upravuje obecně občanský zákoník ve svém § 7 a pro oblast pracovněprávních 

vztahů zákoník práce ve svých § 6 a 10. Podle občanského zákoníku má právní 

subjektivitu fyzická osoba od narození do smrti. Tuto způsobilost má i nasciturus – 

počaté dítě, pokud se narodí živé. Způsobilost být účastníkem řízení tedy splývá 

s okamžikem početí, pokud se splní odkládací podmínka, že dítě se narodí živé.35 

                                                           

33 Winterová, A. a kol.: Civilní 2011, s. 130. 
34 Jedná se např. o státní zastupitelství, které je oprávněno v některých věcech týkajících se nezletilých 
podat návrh na zahájení řízení, pokud ho nezahájil soud ex officio nebo návrh nepodal jiný navrhovatel – 
§ 35 odst. 3 o. s. ř.  
35 Podstatné z hlediska splnění podmínky § 7 odst. 1 je, aby se dítě narodilo živé, nikoli jako 
životaschopné. Pro naplnění hypotézy zákona je rozhodující, jevil-li novorozenec při narození známky 
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Soud splnění této podmínky musí v řízení zkoumat, neboť jen tehdy procesní 

subjektivita nascitura trvá.36  

Zákoník práce rozlišuje právní subjektivitu zaměstnance a zaměstnavatele. 

Zaměstnanec získává právní subjektivitu v pracovněprávních vztazích dnem 

dosažení 15 let věku (ovšem zaměstnavatel s ním nesmí sjednat jako den nástupu do 

práce den, který by předcházel dni, kdy tato fyzická osoba ukončí povinnou školní 

docházku – o této výjimce srov. níže výklad k procesní způsobilosti zaměstnance), 

zaměstnavatel narozením. Nasciturus se tedy zaměstnavatelem stát nemůže. 

Pro řízení vyplývající z pracovněprávních vztahů se tedy zaměstnanec stává 

způsobilým být účastníkem řízení dnem, kdy dovrší 15 let, zaměstnavatel narozením. 

 

Procesní způsobilost 

Druhým předpokladem účastenství je procesní způsobilost, definovaná 

v ustanovení § 20 odst. 1 o. s. ř. jako způsobilost před soudem samostatně jednat, 

odborná literatura ji označuje též jako způsobilost samostatně vykonávat procesní 

úkony.37 Zákon zde opět odkazuje do oblasti hmotného práva, když přiznává 

procesní způsobilost každému v tom rozsahu, v jakém má způsobilost vlastními 

úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti, tedy způsobilost k právním úkonům. 

Odkaz směřuje k § 8 a 9 o. z. (o úpravě v pracovněprávních vztazích bude 

pojednáno níže). Podle § 8 vzniká způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu 

dosažením zletilosti.  

Zletilosti dosáhne člověk buď dovršením 18 let věku, nebo uzavřením 

manželství se souhlasem soudu.  

Okamžik dosažení zletilosti dovršením předepsaného věku nastává počátkem 

dne, který datem (číslem a měsícem) odpovídá tomu dni, kdy se člověk před 

                                                                                                                                                                     

života. (Citováno podle Švestka, J., Eliáš, K. In Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M.: Občanský 
zákoník. Komentář. Praha: C. H. Beck 2008, s. 95.) 
36 Je-li tedy například zahájeno dědické řízení a zjistí-li se v jeho průběhu, že jedním z dědiců nebo 
dědicem výlučným je nasciturus, musí být toto řízení přerušeno. S počatým dítětem je třeba počítat jako 
s možným účastníkem dědického řízení, je však třeba vyčkat, zda se dítě narodí živé. Teprve narozením 
živého dítěte se plně projeví jeho procesní subjektivita, tedy způsobilost být účastníkem dědického řízení 
se všemi právními důsledky z toho plynoucími. Citováno podle Hrušáková, M., Stavinohová, J., 
Gregorová, Z.: K některým otázkám právní subjektivity a způsobilosti k právním úkonům u nezletilých, 
Právní rozhledy 2/1997, s. 53 a násl. 
37 Winterová, A. a kol.: Civilní 2011, s. 145. 
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osmnácti lety narodil.38 Pokud tento den v měsíci chybí, pak připadne tento okamžik 

na poslední den v daném měsíci (zde se uplatní pravidlo obsažené v § 122 odst. 2 o. 

z.). Tak osoby narozené 29. února nabývají zletilosti již 28. února.  

Druhý způsob nabytí zletilosti spočívá v uzavření manželství se souhlasem 

soudu. Časová posloupnost tohoto způsobu je následující: nezletilý nejdříve v den 

svých 16. narozenin podá návrh podle § 194 o. s. ř., pro nějž mu zákon přiznává 

procesní způsobilost, soud po dokazování vedoucím ke zjištění, zda bylo naplněno 

kritérium předvídané ustanovením § 13 zák. o rod., povolí rozsudkem uzavření 

manželství s konkrétní osobou, a teprve okamžikem uzavření manželství s touto 

osobou nabývá nezletilý zletilosti. Pokud by však uzavřel nezletilý manželství bez 

povolení soudu a jako takové by bylo soudem i bez návrhu prohlášeno za neplatné 

nebo by nebylo soudem za neplatné prohlášeno z důvodu zhojení vady (viz § 13 

odst. 2), anebo by uzavřel neplatné manželství jiným způsobem (např. mezi 

příbuznými, v důsledku bezprávné výhrůžky nebo omylu v totožnosti snoubence), 

zletilý mladší 18 let by svou zletilost neztratil, jak výslovně stanoví § 8 odst. 2 o. z. 

Není však teoreticky vyloučeno, aby soud zletilou osobu mladší 18 let zbavil 

procesní způsobilosti zbavením způsobilosti k právním úkonům (totéž platí o 

omezení způsobilosti k právním úkonům), pokud budou splněny podmínky § 10 

o. z. 

Uzavře-li manželství nezletilý mladší 16 let, jedná se o tzv. non matrimonium, 

tedy manželství putativní, zdánlivé – jakékoliv rozhodnutí soudu v této věci by mělo 

pouze deklaratorní účinky, zletilosti nezletilý nikdy nenabyl. 

Nezletilí disponují podle § 9 způsobilostí jen k takovým právním úkonům, 

které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich 

věku.39 Za rozumovou (intelektuální) složku můžeme považovat vědomost 

                                                           

38 Viz R 30/1988 ‒ rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 23. 12. 1987, 6 Cz 45/87. 
39 Do účinnosti současného občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb., nabyl účinnosti 1. 4. 1964) 
existovaly věkové hranice, které určovaly stupně ne/způsobilosti k právním úkonům. Citováno podle 
Rubeš, J. a kolektiv: Komentář k občanskému soudnímu řádu. Praha: Orbis, 1959. Prof. Václav Hora 
uvádí, že procesně nezpůsobilí jsou nezletilci, z nichž jsou úplně nezpůsobilí děti (do 7. r. a rozumí se i 
nascituri) a nedospělci (od 7. do 14. r.) a částečně způsobilí jsou dospělí nezletilci (od 14. do 21. r), tito za 
podmínek stanovených hmotným právem, např. v manželských sporech co do osobních práv a závazků 
z manželských poměrů vznikajících – viz Hora, V.: Československé civilní právo procesní. I.‒III. díl. 
Praha: Wolters Kluwer, 2010, s. 9 II. dílu. 
Citováno podle Rubeš, J. a kolektiv: Komentář k občanskému soudnímu řádu. Praha: Orbis, 1959. 
Československé právo přešlo v občanském zákoníku z r. 1964 na subjektivní pojetí, kdy se dospělost u 
každého jedince zjišťuje individuálně. Podle důvodové zprávy k § 9 o. z. bylo rozlišování tří věkových 
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založenou na vnímání a představách o předmětech a jevech. Volní (určovací) složku 

bude tvořit chtění něco konat, resp. být srozuměn s následky tohoto konání.40 

V tomto rozsahu mají tedy nezletilí i procesní způsobilost. Např. pokud má nezletilý 

způsobilost zavazovat se v oblasti hmotného práva (typicky se bude jednat o ústní 

kupní smlouvy o koupi spotřebního zboží), je způsobilý uplatnit u soudu i nároky 

z těchto závazků vyplývající (např. odpovědnost za vady, spotřebitelské spory). Toto 

pravidlo však neplatí bezvýhradně. Povaha hmotněprávních a procesněprávních 

úkonů je totiž odlišná, samotné řízení před soudem je složité a klade na osoby 

účastníků zvýšené nároky.41 Aby mohl soud zajistit rovné postavení účastníků řízení 

v případě, že se ho účastní nezletilý, obsahuje zákon určitou „pojistku“42 

v ustanovení § 23, podle něhož předseda senátu může rozhodnout, vyžadují-li to 

okolnosti případu, že fyzická osoba, která nemá způsobilost k právním úkonům 

v plném rozsahu, musí být v řízení zastoupena svým zákonným zástupcem, i když 

jde o věc, v níž by jinak mohla jednat samostatně. Citované ustanovení je jedním 

z projevů zvýšené ochrany, kterou nezletilým poskytuje občanský soudní řád (viz též 

čl. 32 odst. 1 Listiny).  

Je tedy na předsedovi senátu, aby zhodnotil, zda je nezletilý natolik rozumově 

a volně vyspělý, aby mohl samostatně provádět procesní úkony v řízení. Není však 

vyloučeno, aby předseda senátu za účelem tohoto posouzení ustanovil znalce. V této 

souvislosti se nabízí otázka, podle jakých kritérií se má stupeň psychické vyspělosti 

posuzovat: zda subjektivně ve vztahu ke konkrétnímu nezletilému, nebo objektivně, 

na základě obecných zkušeností – jakou psychickou vyspělost lze očekávat u 

nezletilých určitého věku. Důvodová zpráva nasvědčovala spíše subjektivnímu 
                                                                                                                                                                     

kategorií v občanském zákoníku platném do r. 1964 jen mechanických a nevýstižným kritériem. Tento 
názor však aplikační praxe překonala tím, že tenduje k obecné aplikaci k § 23 o. z., subjektivní pojetí totiž 
vede k právní nejistotě. Podrobněji viz Zvánovec, V., Nonnemann, F.: Ochrana osobních údajů 
nezletilců. Jurisprudence 8/2008, s. 19.  
Podle L. Macháčkové (Westphalové) jde o objektivní kritérium, tedy rozhodující není individuální 
vyspělost, ale obecná vyspělost předpokládaná u nezletilce určitého věku. Viz Macháčková, L.:Princip 
rovnost a ochrana dítěte ve vztazích mezi rodiči a dětmi. Právní fórum 3/2005, s. 117. 
Hranice rozumové a volní vyspělosti je tedy nutné nastavit pevně, avšak jako vyvratitelnou právní 
domněnku. Tím je naplněna maxima ochrany autonomie vůle každého jednotlivce. Viz Zvánovec, V., 
Nonnemann, F.: Ochrana osobních údajů nezletilců. Jurisprudence 8/2008, s. 19. 
40 Definice převzata z monografie Ficová, S. a kol: Ochrana práv maloletých, s. 37. 
41 Citováno podle Šínová, R.: Procesní způsobilost nezletilých v českém civilním procesu a její komparace 
s právní úpravou vybraných zemí EU In Ficová, S. (ed.): Ochrana práv maloletých v civilnom procese. 
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007, s. 20 a 
násl. 
42 Jak výstižně uvádí Winterová, A. a kol.: Civilní 2011, s. 146. 
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kritériu, když uváděla, že je třeba v každém konkrétním případě zjistit, jaký právní 

úkon nezletilý vykonal, zejména jaká práva a povinnosti pro něj z toho vznikají, 

podle toho je pak třeba posoudit, zda jde o právní úkon, který odpovídá úsudkové 

schopnosti a mravní vyspělosti nezletilého.43 Jazykovým výkladem (arg. „jejich“) 

naopak dospějeme spíše ke kritériu objektivnímu. Současná odborná literatura se 

přiklání k hledisku objektivnímu, avšak se zdůrazněnou nezbytností individuálního 

přístupu. Švestka a Eliáš nabízí řešení této otázky v podobě skutkové domněnky, že 

nezletilý je zpravidla způsobilý projevovat právně relevantní vůli v rozsahu 

odpovídajícím obvyklé vyspělosti jiných nezletilých stejného věku, což však 

nevylučuje možnost jiného závěru s ohledem na konkrétní okolnosti v jednotlivém 

případě.44 

Pokud předseda senátu usoudí, že je naplněna hypotéza ustanovení § 23, 

rozhodne usnesením, které doručí nezletilému účastníkovi a zároveň jeho 

zákonnému zástupci. Odvolání proti tomuto usnesení je přípustné. O tom, kdo je 

zákonným zástupcem nezletilého, bude pojednáno níže. 

Komentovaná právní úprava, kdy je procesní způsobilost definována pomocí 

odkazu na hmotněprávní úpravu, není bez obtíží. V soudní praxi lze vystopovat 

tendence ke generální aplikaci ustanovení § 23 všude tam, kde je účastníkem řízení 

nezletilý.45 Názorová nejednotnost aplikační praxe vedla k tomu, že se k této 

problematice vyjádřil i Nejvyšší soud. Ve svém rozhodnutí sp. zn. 20 Cdo 

2775/2005 uvedl, že „nezletilá osoba ve věku třinácti let má zpravidla způsobilost 

k uzavření smlouvy o přepravě osob v městské hromadné dopravě, z níž pro ni 

vyplývá povinnost zaplatit stanovené jízdné, ovšem nikoli způsobilost samostatně 

jednat ve sporu o nároky vyplývající z této smlouvy. Soud proto v řízení jedná s jejím 

zákonným zástupcem (§ 22 o. s. ř.), aniž by vydal usnesení podle § 23 o. s. ř.“ 

                                                           

43 Citováno podle Hrušáková, M., Stavinohová, J., Gregorová, Z.: K některým otázkám právní subjektivity 
a způsobilosti k právním úkonům u nezletilých, Právní rozhledy 2/1997, s. 53 a násl. 
Novelou občanského zákoníku č. 509/1991 Sb. byla „mravní“ vyspělost změněna na „volní“ vyspělost. 
44 Švestka, J., Eliáš, K. In Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M.: Občanský zákoník. Komentář. 
Praha: C. H. Beck 2008, s. 103. Takto je také konstruována způsobilost k právnímu jednání nezletilého, 
který nenabyl plné svéprávnosti, v novém občanském zákoníku (§ 31 n. o. z.). 
45 Citováno podle Šínová, R.: Procesní způsobilost nezletilých v českém civilním procesu a její komparace 
s právní úpravou vybraných zemí EU In Ficová, S. (ed.): Ochrana práv maloletých v civilnom procese. 
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007, s. 22. 
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Rozhodnutí bylo v odborné literatuře46 podrobeno kritice, podle mého názoru 

oprávněné. Uveďme stručně skutkový stav:  

Okresní soud v Mostě vydal platební příkaz na zaplacení částky 201 Kč (jízdné 

a pokuta za cestování MHD bez platné jízdenky), v němž byla jako žalovaná 

označena třináctiletá M. T., platební příkaz však doručil matce nezletilé. Poté, co 

žalovaná platební povinnost nesplnila, podal žalobce (nyní oprávněný) návrh na 

výkon rozhodnutí, kterému okresní soud vyhověl. Proti tomuto usnesení podala 

povinná odvolání ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, který změnil usnesení 

okresního soudu tak, že návrh na výkon rozhodnutí platebního rozkazu zamítl. Ve 

svém rozhodnutí argumentoval tím, že uzavření smlouvy o přepravě v MHD je 

právní úkon přiměřený rozumové a volní vyspělosti odpovídající věku žalované, a 

proto měla v řízení procesní způsobilost; okresní soud tedy pochybil, když nedoručil 

platební příkaz žalované, nýbrž její matce, bez předchozí aplikace ustanovení § 23. 

Platební příkaz tak nebyl řádně doručen a nestal se proto vykonatelným. Proti 

tomuto rozhodnutí podal oprávněný dovolání, v němž argumentoval, že v době 

doručování platebního rozkazu neměla povinná občanský průkaz, a proto jej 

nemohla převzít do vlastních rukou ve smyslu § 173 odst. 1 o. s. ř., a že s ohledem 

na ustanovení § 26 o. z. a § 22 o. s. ř. správně doručovaný platební rozkaz za 

nezletilou převzala její matka jako zákonná zástupkyně.47 

Nejvyšší soud věc projednal a dovolání oprávněného vyhověl, jak je uvedeno 

výše. Jeho rozhodnutí je pohříchu nedostatečně odůvodněno – zejména není patrné, 

proč nebyl okresní soud povinen aplikovat ustanovení § 23 o. s. ř., a ve kterých 

případech obecně tedy tato povinnost soudu při zjištění nezpůsobilého účastníka 

existuje a ve kterých postačuje odvolání na § 22. 

                                                           

46 Viz tamtéž, s. 22 a násl., Vrcha, P.: K procesní způsobilosti nezletilé osoby (tzv. „černého pasažéra“) v 
soudním řízení o plnění z uzavřené smlouvy o přepravě osob, Soudní rozhledy 11/2006, s. 412. 
47 Při rozboru citovaného judikátu mě napadla další otázka: jakým způsobem lze řádně doručit nezletilému 
mladšímu 15 let písemnost do vlastních rukou za předpokladu, že není v řízení zastoupen? Podle 
podmínek České pošty, s. p., zveřejněných na jejích webových stránkách www.cpost.cz, zásilku určenou 
do vlastních rukou nezletilého mladšího 15 let doručit nelze. Pro tyto případy totiž pošta neuvádí žádné 
pravidlo. Pouze v případě zásilek, u nichž je potřeba stvrdit převzetí (např. doporučené zásilky), může 
zásilku převzít jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce. Z toho vyplývá, že soud nezletilému mladšímu 
15 let nemůže účinně doručit zásilku do vlastních rukou, např. rozsudek, tudíž nezletilý mladší 15 let musí 
být v řízení zastoupen. Podle § 45c odst. 4 o. s. ř. se doručuje písemnost pouze zákonnému zástupci 
nezletilého účastníka, ovšem pokud jde o zastoupení podle § 23, doručuje se účastníku i zákonnému 
zástupci. V případě nezletilého mladšího 15 let je však toto ustanovení prakticky obsolentní, neboť on 
sám může zásilku převzít pouze prostřednictvím zákonného zástupce. 
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Podle mého názoru okresní soud sice formálně pochybil, když zákonného 

zástupce do řízení usnesením podle § 23 nepovolal, nicméně i kdyby tak učinil, 

výsledek by byl stejný: bylo by doručováno matce nezletilé. Krajský soud však 

nemohl rozhodnout jinak, než tuto procesní chybu vytknout, neboť právní úprava § 

20 ve spojení s § 23 neumožňuje jiný výklad: pokud nezletilý způsobilost k právním 

úkonům v konkrétním případě má, má i procesní způsobilost v tomto případě, a 

pokud soud má za to, že nikoliv, musí vydat rozhodnutí předvídané v § 23. 

V pracovněprávních vztazích je způsobilost k právním úkonům stanovena 

poněkud odlišně od obecné – občanskoprávní – úpravy. U zaměstnance nabytí 

způsobilosti k právním úkonům splývá časově s nabytím právní subjektivity, tedy 

dnem dosažení 15 let věku, ovšem se dvěma zákonem stanovenými výjimkami: 

První byla již uvedena výše v souvislosti s pracovněprávní subjektivitou 

zaměstnance: zaměstnavatel nesmí se zaměstnancem sjednat jako den nástupu do 

práce den, který by předcházel dni, kdy tato fyzická osoba ukončí povinnou školní 

docházku. K povaze tohoto omezení (zda se jedná o omezení právní subjektivity, či 

způsobilosti k právním úkonům zaměstnance) se vyjádřily autorky hojně citovaného 

článku48 takto: Podle jejich názoru se nejedná o omezení ani jedné ze způsobilostí, 

ale o omezení smluvní volnosti zaměstnavatele, a to ještě relativní. Odvolávají se na 

tehdejší právní úpravu, podle níž mohli nezletilí mladší 15 let vykonávat některé lehčí 

práce, uvedené v nařízení vlády č. 104/1994 Sb., která však byla novým zákoníkem 

práce (zák. č. 262/2006 Sb.) zrušena. S jejich názorem souhlasím i v intencích 

současné úpravy.49 

Druhou výjimkou je přísnější režim pro uzavírání dohod o odpovědnosti 

zaměstnance: dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů či dohodu 

o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování lze se 

zaměstnancem uzavřít nejdříve v den, kdy zaměstnanec dosáhne 18 let věku (§ 255 

odst. 3, § 252 odst. 2 zák. práce).  

                                                           

48 Hrušáková, M., Stavinohová, J., Gregorová, Z.: K některým otázkám právní subjektivity a způsobilosti 
k právním úkonům u nezletilých, Právní rozhledy 2/1997, s. 53 a násl. 
49 Zaměstnavatel může totiž uzavřít smlouvu s nezletilým kdykoliv ode dne, kdy nezletilý zaměstnanec 
dosáhne 15 let – způsobilost nezletilého zaměstnance uzavřít smlouvu tedy nijak omezena není. Jediné 
smluvní omezení je den nástupu do práce. Již mimo rámec zákoníku práce je upravena umělecká, kulturní, 
reklamní nebo sportovní činnost nezletilých ve věku do 15 let nebo starších 15 let do skončení povinné 
školní docházky. 
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V řízeních projednávajících pracovněprávní záležitosti nezletilých zaměstnanců 

může tedy jednat samostatně nezletilý starší 15 let, ani zde však není vyloučeno 

uplatnění § 23 o. s. ř.  

Zaměstnavatel nabývá způsobilosti k právním úkonům dosažením věku 18 let. 

Neuplatní se zde ustanovení občanského zákoníku o dřívějším dosažení zletilosti 

uzavřením manželství. Podle § 11 zák. práce právní úkony zaměstnavatele-fyzické 

osoby činí v pracovněprávních vztazích tato osoba a místo ní osoby jí pověřené. 

Nezletilý zaměstnavatel však zřejmě nikoho ničím pověřit nemůže. Při této striktní 

úpravě tedy vzniká otázka, kdo jedná za nezletilého zaměstnavatele. Ustanovení § 12 

upravuje sice použití ustanovení občanského zákoníku o zastoupení (odkazem na § 

22, 23 a 24 o. z.), v taxativním výčtu však chybí § 26 o zákonném zastoupení. Podle 

názoru, který lze nalézt v odborné literatuře, měl zákonodárce „pověřenou osobou“ 

podle § 11 zák. práce na mysli právě zákonného zástupce, ať je již použitý pojem 

jakkoliv nevhodný a matoucí. Při nedostatku zákonné úpravy v zákoníku práce se 

nabízí výklad pomocí analogie občanského zákoníku.50 Domnívám se, že použití 

ustanovení občanského zákoníku o zákonném zastoupení na základě analogie je 

nezbytné, jinak by bylo nezletilému zaměstnavateli zákonem znemožněno činit 

právní úkony v pracovněprávních vztazích. Zákonodárce navíc podle mého názoru 

sám na analogii navádí odkazem na § 23 o. z., kde je upraven vznik zastoupení 

včetně zákonného. Bylo by však jistě legislativně-technicky vhodnějším řešením 

odkázat na občanskoprávní úpravu zastoupení jako celek, např. odkazem na § 22 a 

násl.  

Nastíněná sporná otázka se však do civilního procesu nepřelévá, neboť ten 

disponuje ustanoveními § 22 a 23 o. s. ř., které lze použít v pracovněprávních věcech 

projednávaných v civilním řízení v případě nezletilého zaměstnavatele. V případě 

nezletilého zaměstnance je možné použít zřejmě jen § 23 o. s. ř. 

V některých případech přiznává občanský soudní řád výslovně plnou procesní 

způsobilost těm, kdo jí podle obecných norem odkazujících na hmotné právo 

nedisponují, nebo jí disponují jen v omezeném rozsahu. Nezletilých se týká právě 

druhá varianta. 

Tak podle odst. 2 § 180a, který upravuje řízení o určení, zda je třeba souhlasu 

rodičů dítěte k jeho osvojení, má nezletilý rodič procesní způsobilost. Zákon sice 

                                                           

50 Srov. Bělina, M. a kolektiv: Zákoník práce. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 42. 
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nevylučuje použití § 23 o. s. ř., ale výslovně ho omezuje na případy rodiče mladšího 

16 let. Na úpravu § 180a odst. 2 odkazuje i § 181 odst. 1 ve větě druhé. Ustanovení § 

181 upravuje účastníky řízení o osvojení. 

Stejná úprava je obsažena i v odst. 2 § 193a, který stanoví okruh účastníků 

řízení o navrácení dítěte v případě jeho mezinárodního únosu. Opět je zde výslovně 

omezeno použití ustanovení § 23 na rodiče mladšího 16 let. 

Plnou procesní způsobilost nezletilého upravuje také § 194 o. s. ř., pokud jde 

o řízení o povolení uzavřít manželství. Podotýkám, že toto ustanovení se netýká jen 

nezletilých, ale obecně všech osob, které nemají plnou způsobilost k právním 

úkonům. V porovnání s výše uvedenými případy zde chybí možnost uplatnění § 23 u 

nezletilých mladších 16 let, neboť osoba mladší 16 let vůbec nemůže návrh podat. 

Pro úplnost dodávám, že plnou způsobilost k právním úkonům, a tedy i procesní 

způsobilost, získá nezletilý až uzavřením manželství, nikoliv právní mocí rozhodnutí 

soudu. 

Ve všech uvedených případech lze dovodit, že procesně způsobilí nezletilí 

mohou jednak podat návrh k soudu, jednak samostatně před soudem jednat, a 

jednak mohou udělit plnou moc svému zástupci. Jak již bylo uvedeno, soud může 

v některých uvedených případech rozhodnout o zákonném zastoupení nezletilého 

mladšího 16 let (podle § 23 o. s. ř.). Pokud by se zájmy zastoupeného nezletilého a 

jeho zákonného zástupce dostaly do střetu, ustanoví soud nezletilému kolizního 

opatrovníka (§ 37 odst. 2 zák. o rod.) – viz níže výklad v kapitole o zastoupení 

nezletilého. 

 

Srovnání české právní úpravy s vybranými zahraničními úpravami 

Před závěrečným zhodnocením české právní úpravy proveďme srovnání se 

zahraničními úpravami. Jako komparandum jsem zvolila slovenskou, francouzskou, 

německou a rakouskou úpravu.  

Pokud jde o procesní subjektivitu i procesní způsobilost, je slovenská právní 

úprava s českou v zásadě totožná. Změny ve slovenském občanském soudním řádu, 

které od rozdělení státu a tedy i právního řádu nastaly, se těchto institutů nijak 

nedotkly. Jediná odlišnost spočívá v úpravě procesní subjektivity a procesní 

způsobilosti zaměstnance v pracovněprávních vztazích – podle slovenského 

zákoníku práce může nezletilý mladší 15 let vykonávat lehké práce uměleckého, 
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sportovního a reklamního charakteru. K získání způsobilosti stát se zaměstnancem je 

však třeba rozhodnutí inspektorátu práce, který ho vydá po dohodě s orgánem 

ochrany zdraví.51 Věcně je tato úprava shodná s českou, formálně se liší v tom, že 

podle českého zákoníku práce se v tomto případě nejedná o práci, nýbrž o činnost, 

která je upravena zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Uměleckou, sportovní 

a reklamní činnost může dítě vykonávat na základě rozhodnutí úřadu práce, které se 

vydává na žádost zákonného zástupce dítěte, a pracovněprávní způsobilost zde dítě 

nezískává. 

Francouzská odborná literatura52 rozlišuje capacité d´ester en justice (nebo také 

capacité d´agir en justice) neboli procesní způsobilost (způsobilost jednat před soudem), 

capacité de jouissance neboli způsobilost mít práva a povinnosti (podle jiné definice 

schopnost být nositelem žalobního práva, které náleží všem osobám fyzickým nebo 

právnickým včetně cizinců) a capacité d´exercice, tedy způsobilost osoby uplatňovat svá 

práva, jejichž je nositelem. Prvně uvedený pojem zahrnuje oba následující. Procesní 

způsobilostí disponují všichni dospělí, tedy osoby starší 18 let, a emancipovaní 

nezletilí (mineurs).53 Citovaná kniha sice uvádí příkladmo dvě výjimky z této zásady, 

v platné právní úpravě však již chybí.54 Je však třeba zdůraznit, že francouzský 

procesní kodex55 žádný z těchto pojmů sám nedefinuje. Právní úprava způsobilosti je 

obsažena v Code civil, který ji definuje negativně jako nezpůsobilost. Nezletilý 

mladší 18 let může jednat před soudem pouze prostřednictvím zákonného zástupce 

nebo poručníka (tuteur). Lze tedy uzavřít, že francouzská úprava neumožňuje 

nezletilým samostatně jednat před soudem. 

                                                           

51 Srov. Ficová, S. a kol.: Ochrana práv maloletých, s. 36 a násl. 
52 Např. Héron, J., Le Bars, T.: Droit judiciaire privé, 2e édition, Paris: Montchrestien, 2002, Guinchard, S. 
et autres: Droit et pratique de la procédure civile. Paris: Dalloz, 2004, s. 23 a násl.,  Cadiet, L.: Code de 
Procédure Civil, Paris: Éditions Litec 2001, s. 411 
53 Emancipace je institut vlastní francouzskému občanskému právu hmotnému. Je to přiznání plné 
způsobilosti jednat nezletilému staršímu 16 let soudním rozhodnutím. Tento institut (byť pod jiným 
názvem – přiznání svéprávnosti) zavádí do českého právního prostředí nový občanský zákoník v § 37. 
54 Code de Procédure Civil, Éditions Litec 2001 na s. 411 uvádí, že neemancipovaní nezletilí sice v zásadě 
nemají procesní způsobilost, v určitém omezeném počtu případů jim však přiznána je, a to tehdy, dotýká-
li se žaloba (nárok) výrazně osobnostní podstaty žalobce. Tak § 340-2 Code Civil, alinea 2 umožňovalo 
nezletilé matce, aby sama podala žalobu na určení otcovství po celou dobu nezletilosti dítěte. Toto 
ustanovení bylo však s účinností k 1. červenci 2006 zrušeno. Stejně tak v případě řízení o tzv. assistence 

éducative (což je soubor opatření, která může soudce přijmout, je-li zdravotní a morální vývoj dítěte 
v ohrožení) je podle citovaného autora přiznáno postavení strany samotnému nezletilému. Toto 
ustanovení jsem však v dostupných zdrojích nenašla. 
55 Code de Procédure Civil, konsolidovaná verze (změněná naposledy 3. května 2010) dostupná na 
http://www.legifrance.gouv.fr. 
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Německé civilněprocesní právo56 upravuje procesní způsobilost 

(Prozessfähigkeit) pomocí odkazu na hmotněprávní úpravu způsobilosti k právním 

úkonům (Rechtsfähigkeit), vychází však z neexistence částečné či omezené procesní 

způsobilosti. Dle § 106 BGB mají sice nezletilí starší 17 let za stanovených podmínek 

částečnou způsobilost k právním úkonům, ta se však do procesního práva nepřenáší 

a v civilním soudním řízení mohou jednat pouze prostřednictvím zákonného 

zástupce. Plné způsobilosti k právním úkonům se dle německého práva nabývá 

dosažením osmnáctého roku věku, zároveň však německý občanský zákoník 

upravuje i dosažení plné způsobilosti k provedení některých právních úkonů před 

dosažením tohoto věku (jedná se o věci pracovní, příp. jinou výdělečnou činnost). 

Jestliže je pak osoba mladší 18 let v určité oblasti právních vztahů plně způsobilá 

k právním úkonům, je v této oblasti i procesně způsobilá (např. v pracovněprávních 

vztazích může sedmnáctiletý zaměstnanec uplatňovat u soudu své mzdové nároky).  

Německá právní úprava je tedy ve sledované oblasti komplikovanější: 

občanské právo hmotné rozeznává plnou způsobilosti k právním úkonům obecnou, 

plnou způsobilosti k právním úkonům zvláštní (pouze v některé oblasti právních 

vztahů) a částečnou (omezenou) způsobilost k právním úkonům, zatímco 

civilněprocesní právo rozlišuje pouze osoby plně procesně způsobilé (a to opět 

obecně nebo pouze v některé oblasti právních vztahů) a osoby procesně 

nezpůsobilé, mezi něž patří také ti, kdož jsou částečně hmotněprávně způsobilí. Na 

rozdíl od francouzské úpravy je však procesní způsobilost výslovně upravena, a to 

v civilním řádu procesním (Zivilprozessordnung). Je ovšem zřejmé, že se samostatným 

jednáním nezletilého se v německém soudním řízení v civilních věcech lze setkat 

pouze zřídkakdy. 

Rakouské právo upravuje procesní způsobilost stejně jako právo české. Podle 

§ 1 rakouského civilního řádu soudního je každá osoba způsobilá jednat před 

soudem samostatně jako strana v takovém rozsahu, v jakém na sebe může brát 

závazky. Dle § 2 téhož předpisu nepotřebuje nezletilý v řízeních o věcech, k nimž je 

hmotněprávně způsobilý, zákonného zástupce. Podle § 2a jsou dokonce v některých 

                                                           

56 Popis relevantní německé a rakouské právní úpravy jsem převzala z příspěvku Renáty Šínové, pro plný 
text včetně odkazů na prameny proto odkazuji na Šínová, R.: Procesní způsobilost nezletilých v českém 
civilním procesu a její komparace s právní úpravou vybraných zemí EU in Ficová, S. (ed.): Ochrana práv 
maloletých v civilnom procese. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 
Vydavateľské oddelenie, 2007, s. 25 a násl. 
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věcech manželského práva plně procesně způsobilí i ti, kteří nejsou plně způsobilí 

k právním úkonům v právu hmotném. 

Z uvedeného komparativního přehledu vyplývá, že i srovnávané právní úpravy 

vycházejí při vymezení procesní způsobilosti z hmotného práva. Zde však 

podobnost končí a plnou srovnatelnost lze konstatovat pouze u úpravy rakouské 

(což je zřejmě dáno společným historickým vývojem). Ostatní právní úpravy de facto 

vylučují částečnou procesní způsobilost v civilním soudním řízení. Mohly by tedy 

sloužit jako zdroj inspirace pro úvahy budoucího zákonodárce při konstrukci 

procesní způsobilosti v rekodifikovaném procesním řádu. 

 

Zhodnocení aktuální právní úpravy 

Chceme-li shrnout aktuální právní úpravu procesní způsobilosti nezletilého, 

musíme konstatovat, že je nejednotně upravená a působí mnohé interpretační potíže. 

Nabízí se tedy otázka, zda je takto koncipovaná právní úprava v souladu s potřebami 

současného civilního procesu a v souladu s požadavkem na ochranu nezletilých 

v civilním procesu. Jak jsem již uvedla, samostatné jednání před soudem klade na 

účastníka vysoké nároky a předpokládá proto vysokou úroveň jeho volní a rozumové 

vyspělosti. Z toho důvodu také soudy standardně (cum grano salis) rozhodují o 

povinném zákonném zastoupení nezletilých podle § 23. Je to pochopitelné – jedině 

tak mohou účinně zajistit rovnost účastníků řízení a poskytovat nezletilým zvýšenou 

ochranu. Právní úprava uvedená v § 20 vlastně ochranu nezletilým odnímá, když jim 

procesní způsobilost přiznává. De lege ferenda by tedy bylo zřejmě nanejvýš vhodné 

vázat plnou procesní způsobilost na plnou způsobilost k právním úkonům, resp. 

svéprávnost podle návrhu nového občanského zákoníku (viz dále). 

R. Šínová v citovaném článku zastává názor, že je potřeba procesní způsobilost 

výslovně definovat v procesní normě, a zároveň že je potřeba diferencovat procesní 

způsobilost pro sporná a nesporná řízení.57 S tímto názorem se ztotožňuji, neboť jen 

precizní, jednoznačná a potřeby praxe reflektující právní úprava může zajistit rychlou 

a účinnou ochranu práv účastníků řízení. 

                                                           

57 Ve svém návrhu de lege ferenda váže R. Šínová procesní způsobilost na plnou svéprávnost, v případě 
nesporných řízení zachovává možnost přiznání plné procesní způsobilosti zákonem ve zvláštních 
případech i plně nesvéprávným. Zároveň navrhuje stanovit plnou procesní způsobilost i straně/účastníku, 
které/mu zákon přiznává způsobilost nabývat vlastními úkony práv a brát na sebe povinnosti pro právní 
vztahy určité povahy. Zde se jedná zřejmě o vztahy pracovněprávní. V tom případě však nevidím důvod 
pro uzákonění tohoto pravidla pro nesporná řízení. 
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Úprava podle nového občanského zákoníku 

Nový občanský zákoník přinesl v otázkách probíraných v této kapitole mnohé 

změny, ať už institucionální, či jen formulační. Jednoznačně z nich vyplývá 

nezbytnost provedení zásadních změn v procesním předpise.  

Právní subjektivita fyzické osoby (tedy způsobilost k právům a povinnostem) 

byla nahrazena pojmem právní osobnosti člověka (§ 23 n. o. z.). Byla upřesněna 

definice nascitura: na počaté dítě se hledí jako na narozené, pokud to vyhovuje jeho 

zájmům. Zákon stanoví jako vyvratitelnou domněnku, že se dítě narodilo živé (§ 25 

n. o. z.). 

Rozlišuje se zletilost a svéprávnost (§ 30 n. o. z.). Zletilosti se nabývá jako 

dosud dovršením věku 18 let, a to bez výjimek. Plné svéprávnosti dosáhne člověk 

zletilostí, dříve pouze dvěma způsoby: uzavřením manželství nebo přiznáním 

svéprávnosti (emancipací). Svéprávnost chápe nový občanský zákoník jako 

schopnost samostatně právně jednat, vlastním jednáním nabývat subjektivní práva a 

povinnosti. Označením osoby svéprávné se vyjadřuje, že je svého práva (sui iuris).58 

Ucelenou úpravu způsobilosti k právním jednáním nezletilých obsahují § 31 až 

36. Základní dvě zásady jsou tyto:  

1. Má se za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý 

k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti 

nezletilých jeho věku. Vyvratitelná domněnka, že konkrétní nezletilý má tutéž 

vyspělost, jaká se předpokládá u ostatních nezletilých jeho věku (objektivní 

kritérium), vytváří prostor pro uplatnění subjektivního kritéria. 

2. Nezletilý, který není plně svéprávný, není nikdy způsobilý samostatně jednat 

v záležitostech, k nimž by i jeho zákonný zástupce potřeboval přivolení soudu. 

Mezi těmito dvěma póly pak existují rozmanité situace, jimž poskytuje nová 

úprava právní rámec. Jedná se zejména o samostatné jednání nezletilého, který není 

plně svéprávný, se souhlasem jeho zákonného zástupce, a to včetně provozování 

obchodního závodu (s přivolením soudu). Zákon dále stanoví způsobilost 

nezletilého staršího patnácti let, který ukončil povinnou školní docházku, zavázat se 

k závislé práci (podle zákoníku práce), ovšem zároveň také možnost jeho zákonného 

zástupce tuto závislou práci ukončit (§ 35 n. o. z.). 

                                                           

58 Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník 2012, s. 81 a násl. 
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Významnou novinkou je emancipace – přiznání svéprávnosti (§ 37 n. o. z.). 

Soud přizná svéprávnost nezletilému staršímu šestnácti let, pokud je osvědčena jeho 

schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud s tím souhlasí jeho 

zákonný zástupce. Učiní tak na návrh nezletilého staršího šestnácti let nebo jeho 

zákonného zástupce (pak s tím ovšem musí vyjádřit souhlas nezletilý). Za splnění 

všech předpokladů má nezletilý na přiznání svéprávnosti právo. Soud může dokonce 

přiznat svéprávnost i tehdy, nebudou-li některé z podmínek splněny (např. zákonný 

zástupce s emancipací nesouhlasí), bude-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého. 

Věcný návrh zákona o nesporném řízení soudním počítá s úpravou ve věcech 

svéprávnosti nezletilých ve své části druhé (zvláštní řízení) hlavě první (řízení o 

některých otázkách fyzických osob) dílu pátém (řízení ve věcech nezletilých).59 

 

2.1.2. Zastupování nezletilého  

2.1.2.1. Zákonný zástupce 

Nezletilý, který nemůže před soudem samostatně jednat (tedy nemá plnou 

procesní způsobilost), musí být zastoupen svým zákonným zástupcem (§ 22 o. s. ř.). 

Kdo je zákonným zástupcem nezletilého, upravuje zákon o rodině (§ 27 o. z.). Podle 

zákona o rodině jsou zákonnými zástupci dítěte rodiče, případně osvojitelé, 

poručník, opatrovník, v některých věcech též pěstoun a osoba, které bylo dítě 

svěřeno do výchovy. 

 

Rodiče a osvojitelé 

Zastupování nezletilého dítěte je jedním z atributů rodičovské zodpovědnosti 

[§ 31 odst. 1 písm. b) zák. o rod.].  

Rodičovská zodpovědnost vzniká narozením dítěte a náleží zásadně oběma 

rodičům (§ 34 a 36 odst. 1 zák. o rod.), bez ohledu na to, zda jsou sezdáni, či nikoliv. 

Práva a povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti nemusí oba rodiče 

vykonávat zároveň, ale musí být o jejich výkonu vzájemně dorozuměni. Pokud by se 

na způsobu výkonu rodičovské zodpovědnosti rodiče nedohodli, rozhodne o něm 

soud podle § 49 zák. o rod. 

                                                           

59 Díl 5. – řízení ve věcech nezletilých  
a) řízení o souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné 
obdobné výdělečné činnosti nezletilým 
b) řízení o přiznání svéprávnosti  
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Zákon č. 84/2012 Sb. vložil s účinností od 20. 3. 2012 do § 36 nový odstavec 

2, který reaguje na případné popření otcovství k dítěti, jehož byl domnělý otec 

zákonným zástupcem. Podle tohoto ustanovení zůstávají právní úkony učiněné 

otcem jako zákonným zástupcem nedotčeny. 

V některých případech se rodičovská zodpovědnost soustředí pouze v osobě 

jednoho rodiče: pokud druhý rodič zemřel, není znám, byl zbaven rodičovské 

zodpovědnosti nebo mu byl soudem pozastaven její výkon, anebo nemá plnou 

způsobilost k právním úkonům (§ 34 odst. 2).60 V situaci, kdy je pro některý 

z uvedených důvodů z výkonu rodičovské zodpovědnosti diskvalifikován i druhý 

rodič, je zákonným zástupcem dítěte soudem ustanovený poručník. 

Nemá-li rodič nezletilého dítěte plnou způsobilost k právním úkonům, protože 

je sám nezletilý, nemůže své nezletilé dítě zastupovat ani tehdy, byla-li mu soudem 

přiznána částečná rodičovská zodpovědnost podle § 34 odst. 3, neboť tato 

nezahrnuje než péči o dítě, jak ji definuje § 31 odst. 1 písm. a) – péči o jeho zdraví a 

tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Jde o jeden z případů zmiňovaných 

v předchozím odstavci a dítě bude zastupovat druhý rodič, případně poručník. 

Pokud mají oba rodiče plnou rodičovskou zodpovědnost, jsou oprávněni (a 

zároveň povinni) dítě zastupovat oba. Neuplatní se zde ustanovení § 24 odst. 1 věty 

druhé, podle něhož v téže věci může mít účastník jen jednoho zástupce, neboť se 

nejedná o zastoupení na základě plné moci. Zákon nestanoví, zda se musí účastnit 

řízení oba zákonní zástupci, usuzuji tedy (i z důvodů procesní ekonomie), že postačí 

zastoupení pouze jedním z nich. Jestliže při zastupování dítěte oběma rodiči nastane 

mezi nimi konflikt, jakým způsobem budou dítě zastupovat, uplatní se již zmíněné 

ustanovení § 49 zák. o rod. 

O střetu zájmů rodiče a zastoupeného dítěte, případně zájmů dětí týchž rodičů 

bude pojednáno níže v části věnované opatrovnictví. 

Rodičovskou zodpovědností ve stejném rozsahu jako rodiče disponují 

osvojitelé dítěte (§ 63 odst. 1 zák. o rod.). Okamžikem vzniku rodičovské 

zodpovědnosti při osvojení je právní moc rozsudku soudu o osvojení dítěte. 

Osvojením zaniká rodičovská zodpovědnost rodičů, stejně tak práva a povinnosti 

opatrovníka, případně poručníka, kteří byli ustanoveni, aby v tomto směru 

                                                           

60 Blíže viz komentář k § 34 in Nová, H. a kol.: Zákon o rodině 2011, s. 108 a násl. 
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nahrazovali rodiče (§ 72 odst. 1 zák. o rod.). Při osvojení manželem jednoho z rodičů 

nemá samozřejmě osvojení vliv na vztahy mezi osvojencem a tímto rodičem.  

Zákonnými zástupci osvojeného dítěte jsou tedy oba osvojitelé, v případě 

uvedeném v předchozí větě osvojitel a jeho manžel-rodič dítěte, nebo je jediným 

zákonným zástupcem dítěte osvojitel, který dítě osvojil sám. 

 

Poručník 

Úprava poručenství je obsažena v § 78 a násl. zák. o rod. Jedná se o institut 

známý již ze starověkého římského práva (tutela), který je tradiční součástí české i 

zahraničních rodinněprávních úprav. Je však třeba poznamenat, že tento institut v 

zákoně o rodině z roku 1963 chyběl, neboť byl sjednocen s institutem opatrovníka. 

Přes pozitivní právní úpravu zůstala podstata tohoto institutu zachována – právní 

teorie a postupně i praxe totiž začaly používat pro institut poručenství termíny 

„opatrovník podle § 78 zák. o rod.“ nebo „stálý opatrovník“.61 Institut poručenství 

byl do českého rodinného práva znovu zaveden v roce 1998 (novelou zákona o 

rodině, zákonem č. 91/1998 Sb.).  

Soud ustanoví poručníka tehdy, jestli rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni 

rodičovské zodpovědnosti nebo její výkon jim byl pozastaven, nebo nemají 

způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu (např. pro nezletilost), tedy 

v případech potřeby ochrany zájmů nezletilých trvalejšího charakteru. Výčet důvodů 

je taxativní, v ostatních případech smí soud ustanovit pouze opatrovníka.62 Týkají-li 

se uvedené podmínky pouze jednoho z rodičů, zůstává rodičovská zodpovědnost 

v plném rozsahu druhému z rodičů a pro ustanovení poručníka není důvod. Podle 

Králíčkové je potřeba právní řešení, kdy rodiče dítěte zemřeli, analogicky vztáhnout i 

na situaci dítěte, jehož rodiče nejsou známi, tedy dítěte nalezeného, resp. odloženého 

do babyboxu, nikoli však na postavení dítěte, jehož matka požádala v souvislosti 

s porodem o utajení své totožnosti, neboť v tomto případě dítě matku má, ale nezná 

její totožnost.63 

Poručník dítě vychovává, zastupuje a spravuje jeho majetek namísto jeho 

rodičů. Je jeho zákonným zástupcem. Jedná se v souhrnu o jakousi kvazi 

rodičovskou zodpovědnost s určitými výjimkami, např. poručník nemá vyživovací 
                                                           

61 Ficová, S. a kol.: Ochrana práv maloletých, s. 65 
62 Králíčková, Z. in Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 1341. 
63 Králíčková, Z. in Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 1321. 
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povinnost vůči svěřenému dítěti (§ 81 zák. o rod.). Podléhá též pravidelnému dozoru 

soudu, kterému je povinen podávat zprávy o osobě poručence a účty ze správy jeho 

jmění. Poručník je při výkonu kvazi rodičovské zodpovědnosti omezen také 

ustanovením § 80 odst. 4 zák. o rod., podle něhož si musí před jakýmkoliv 

rozhodnutím v podstatné věci týkající se poručence vyžádat schválení soudu. Kdy se 

jedná o podstatnou věc, uvádí příkladmo komentář k zákonu o rodině:64 může jít o 

volbu povolání, změnu státního občanství, jména a příjmení, důležité majetkoprávní 

dispozice nebo souhlas s důležitými lékařskými úkony a další.  

Pro problematiku zastupování je významná zejména oblast majetkoprávních 

dispozic, kdy může jít např. o podání žaloby na nejrůznější plnění (včetně 

výživného), či o přijetí či odmítnutí dědictví. Samotná správa jmění poručence se řídí 

ustanoveními § 37a a 37b zák. o rod. (viz dále v části o zastupování opatrovníkem). 

Poručníkem soud ustanoví fyzickou osobu, u níž jsou dány předpoklady, že se 

mezi ní a svěřeným dítětem vytvoří citové vazby, které umožní plnit účel 

poručenství, totiž nahradit dítěti rodičovskou péči. Zákon o rodině uvádí příkladmo 

v § 79, kdo by to měl být: v první řadě osoba, kterou doporučili rodiče;65 není-li 

taková, pak příbuzný dítěte nebo jiná osoba blízká dítěti či jeho rodině, popřípadě 

jiná fyzická osoba. Z povahy věci vyplývá, že poručník musí mít způsobilost 

k právním úkonům v plném rozsahu, nesmí být stižen duševní poruchou ani požívat 

alkoholické nápoje, omamné prostředky nebo jedy. Poručník musí svým dosavadním 

způsobem života skýtat záruku, že bude o zájmy dítěte dobře postaráno, je potřeba 

se tedy vyhnout osobám, které tuto záruku neskýtají, např. pachatelé trestné činnosti, 

osoby, kterým byla omezena rodičovská zodpovědnost k vlastnímu dítěti apod. 

Poručníkem rovněž nelze ustanovit osobu, která je v nepřátelském vztahu k dítěti či 

jeho rodičům nebo jejíž zájmy jsou v trvalém rozporu se zájmy dítěte. Některé osoby 

se nemohou stát poručníky z objektivních příčin, jako je vysoký věk, častá 

nepřítomnost z pracovních důvodů, nepříznivý zdravotní stav. 

                                                           

64 Nová, H. a kol.: Zákon o rodině 2011, s. 305. 
65 Zákon neupravuje způsob, jakým mohou rodiče pro případ své smrti projevit přání, kdo se má stát 
poručníkem jejich dítěte. Je to tedy potřeba učinit tak, aby toto přání mohlo být před soudem 
v případném řízení o ustanovení poručníka projeveno. Nabízí se řešení, kdy je listina obsahující přání 
rodičů svěřena přímo osobě, která by se podle jejich přání měla stát poručníkem. Listinu lze rovněž svěřit 
místně příslušnému orgánu sociálně-právní ochraně dětí, kde však existuje riziko změny místní 
příslušnosti. Prohlášení může být i určitou neformální přílohou závěti, kterou lze jinak pořizovat pouze o 
majetku. 
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Poručníky mohou být ustanoveni i manželé. Šíře úkolů, které jsou poručníkovi 

svěřeny, vyžaduje, aby poručník se svým ustanovením souhlasil. Pokud nelze 

ustanovit poručníkem fyzickou osobu, ustanoví soud poručníkem orgán sociálně-

právní ochrany dětí. Toto ustanovení se uplatní zejména v případech krátkodobé 

potřeby zastoupení dítěte – např. nezletilý je umístěn v péči budoucích osvojitelů. 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí však bude zřejmě pouze zákonným zástupcem 

dítěte, případně správcem jeho majetku, nenaplní se tedy dikce zákona o výchově 

poručence poručníkem. Tento orgán činí také neodkladné úkony v zájmu dítěte a 

v jeho zastoupení, dokud není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se ustanovený 

poručník neujme své funkce (§ 79 odst. 4 zák. o rod.) – jedná se o tzv. hromadného 

poručníka.66 

Poručníkem nemůže být zásadně pěstoun dítěte. Pokud však dojde ke změně 

poměrů (např. rodiče dítěte umístěného do pěstounské péče zemřeli nebo byli 

zbaveni rodičovské zodpovědnosti), lze ustanovit dosavadního pěstouna do funkce 

poručníka.  

Řízení o ustanovení poručníka může soud zahájit i bez návrhu, jakmile 

z vlastní činnosti zjistí tuto potřebu, případně na základě podnětu orgánu sociálně-

právní ochrany dětí či samotné osoby, která o ustanovení poručníkem žádá. Soud 

může poručníka odvolat nebo zprostit funkce na jeho návrh. 

Místní příslušnost v řízení o poručenství je dána ustanovením § 88 písm. c) o. 

s. ř., rozhoduje tedy okresní soud, v jehož obvodu má nezletilý bydliště. Poručník je 

ustanovován rozsudkem (§ 176 odst. 1 o. s. ř.). Ustanovený poručník skládá do 

rukou předsedy senátu slib, po jehož složení obdrží listinu obsahující pověření 

k výchově a zastupování dítěte a vymezení rozsahu práv a povinností vyplývajících 

z tohoto pověření (§ 180 odst. 1 o. s. ř.). 

 

Opatrovník 

Opatrovnictví je široce využívaný institut, který plní určitou subsidiární funkci 

vůči jiným formám zákonného zastoupení nezletilých. Opatrovník je ustanovován 

tehdy, když nemůže dítě zastoupit z různých důvodů jeho „obvyklý“ zákonný 

zástupce (rodič, poručník), a to pro střet zájmů, z důvodu omezení rodičovské 

odpovědnosti, v případě ohrožení majetkových zájmů dítěte, v řízení o osvojení a 

                                                           

66 Jak uvádí Králíčková, Z. in Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 1322. 
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z jiných důvodů (§ 83 odst. 1 zák. o rod.). Na rozdíl od poručníka se tedy jedná (až 

na výjimky) o zastoupení krátkodobého charakteru. V uvedených případech musí 

soud vždy opatrovníka ustanovit. 

 

Osoba opatrovníka, jeho ustanovení a jeho procesní role v řízení 

Ještě než se budu podrobněji věnovat jednotlivým druhům opatrovnictví, 

zmíním se o obecných pravidlech, které se vztahují na všechny druhy opatrovnictví 

nezletilých. 

Soud může ustanovit opatrovníkem fyzickou osobu, která bude mít 

způsobilost k právním úkonům a svým způsobem života bude zaručovat řádný 

výkon této funkce. Požadavky jsou sice stanoveny na majetkového opatrovníka, lze 

je však analogicky žádat na všech opatrovnících-fyzických osobách. Může se jednat o 

příbuzného či známého dítěte, advokáta, ředitele dětského domova, Veřejného 

ochránce práv. Takováto osoba však musí se svým ustanovením souhlasit. Jako 

opatrovníka je třeba zvolit osobu, která není na věci žádným způsobem 

zainteresována.67 Ustanoví-li soud opatrovníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí, 

je tento orgán povinen tuto funkci přijmout, k čemuž ho zavazuje § 17 zák. ospod. 

To však neznamená, že nemůže v odvolání proti dotyčnému usnesení např. namítat 

svoji podjatost nebo místní nepříslušnost.  

Orgán sociálně-právní ochrany dětí by však neměl být ustanoven do funkce 

opatrovníka v případě, že sám zahájil řízení podáním návrhu – soud by měl ustanovit 

opatrovníkem jinou vhodnou osobu (v praxi je to zpravidla justiční čekatel, soudní 

tajemník).68 Podle judikatury by však neměl být ustanoven opatrovníkem ani orgán 

                                                           

67 Lužná, R.: Schvalování právních úkonů za nezletilé. Právo a rodina 4/2010, s. 2 a násl. 
68 H. Nová uvádí v komentáři široké možnosti soudu ve výběru vhodného opatrovníka: organizace 
pověřené výkonem sociálně-právní ochrany podle § 48 zák. ospod, organizace zabývající se ochranou 
zdravotně postižených dětí, kurátor pro romské obyvatelstvo, organizace zabývající se prevencí kriminality 
apod. Je otázkou, zda má být opatrovníkem jmenována konkrétní osoba pracující pro tuto organizaci, 
nebo organizace jako právnická osoba. Zákonné znění nevylučuje ani jednu možnost, pouze v případě 
organizace pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí je toto ustanovení vyloučeno zněním § 48 
odst. 3, podle něhož pověřené osoby nejsou oprávněny vykonávat sociálně-právní ochranu v jiném 
rozsahu, než je vymezen v odst. 2, v jehož výčtu však § 17 (upravující výkon funkce opatrovníka a 
poručníka) chybí. Zde je tedy potřeba ustanovit opatrovníkem konkrétní osobu pracující pro tuto 
organizaci. 
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sociálně-právní ochrany dětí, který podal pouze podnět k zahájení řízení, které pak 

soud zahájil bez návrhu.69  

Věcně příslušný pro opatrovnictví dítěte je obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, který sice nemá sám právní subjektivitu (tou disponuje pouze obec), 

zákon mu však přiznává procesní subjektivitu výslovným zmocněním. Správně by 

tedy měl být opatrovníkem ustanovován obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

nikoliv obec. Jinak je tomu u předběžného opatření podle § 76a, kde je jediným 

možným navrhovatelem tohoto opatření obec s rozšířenou působností, což však 

v praxi působí značné problémy (podrobněji viz níže). 

Ve věcech s cizím prvkem je potřeba do funkce opatrovníka ustanovit Úřad 

mezinárodněprávní ochrany dětí se sídlem v Brně, který je rovněž povinen tuto 

funkci přijmout, a to na základě ustanovení § 35 odst. 2 písm. b) zák. ospod. 

Soud by se neměl rozpakovat ustanovit do funkce opatrovníka advokáta, jeví-li 

se to s ohledem na složitost právních otázek řešených v řízení potřebné pro 

kvalifikované hájení zájmů dítěte.70 To samozřejmě neplatí v případech zastupování 

dítěte v řízení o jeho výchově a výživě aj., kdy nejde v rámci opatrovnictví primárně 

o analýzu situace z hlediska právního, ale především o posouzení výchovných 

podmínek a předpokladů rodičů a nalezení nejvhodnějšího řešení z hlediska 

nejlepšího zájmu dítěte,71 v kteréžto oblasti disponují pracovníci orgánu sociálně-

právní ochrany dětí odbornými předpoklady. Také opatrovník ustanovený podle § 37 

odst. 2 může zmocnit jinou osobu k zastupování nezletilého v tom rozsahu, v jakém 

je oprávněn za něj jednat.72 

Opatrovník je do funkce ustanovován v řízení podle § 176 a násl. o. s. ř. 

V usnesení soud vymezí působnost opatrovníka v rámci konkrétního řízení, které je 

                                                           

69 Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. 8., čj. 24 Co 332/2008, uveřejněno v Bulletinu advokacie 
11/2008, s. 53 a násl. Soud v tomto rozhodnutí uvedl, že je nezbytné posuzovat podání městského úřadu 
jako jeho návrh na nařízení ústavní výchovy nezletilých dětí, který tento orgán činí v rámci svých 
oprávnění při výkonu sociálně-právní ochrany dětí.  
70 Jak se uvádí v usnesení citovaném v předchozí poznámce, s ohledem na charakter sporu, kdy důležitou 
roli při realizaci procesních práv dětí … má i kvalita jejich zastoupení s důrazem na právní otázky, jeví se 
soudu vhodné ustanovit v tomto případě opatrovníkem nezletilých dětí podle § 37 odst. 2 zák. o rod. 
osobu z řad advokátů, a to v zájmu maximálního zachování a uplatnění práv nezletilých dětí v tomto 
řízení. Ačkoliv v tomto řízení šlo o nařízení ústavní výchovy, lze tento názor aplikovat ve všech řízeních, 
kde složitost právní otázky převýší předpokládané znalosti pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí. 
71 Hovorka, D.: Opatrovnictví dítěte v občanském soudním řízení. Právo a rodina 11/2007, s. 23. 
72 Nová, H. a kol.: Zákon o rodině 2011, s. 119. 
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v usnesení rovněž uvedeno, nebo ve vztahu k určitému úkonu nebo činnosti. 

Usnesení soud doručí osobám, které jsou procesně legitimovány, a ty mají právo 

odvolání. Usnesení je vykonatelné podle § 171 odst. 2 v okamžiku doručení, v tomto 

okamžiku se opatrovník ujímá funkce. Práv a povinností však opatrovník nabývá až 

právní mocí usnesení. Opatrovníka podle § 68b zák. o rod. soud ustanovuje v řízení 

o osvojení (§ 181 a násl. o. s. ř. – podrobněji viz na jiném místě této práce). 

Opatrovníka může ustanovit i Ústavní soud, na základě § 63 zák. č. 182/1993 

Sb. ve spojení s § 29 odst. 1 o. s. ř. a § 83 zák. o rod. Proti tomuto usnesení ovšem 

není odvolání přípustné.73 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí je povinen se zúčastňovat soudních a 

úředních jednání, která se týkají dítěte, a průběžně informovat soud o aktuálním 

stavu příslušných řízení. Je povinen si opatřovat stanoviska obou rodičů.74 Čl. 10 

EÚVPD ukládá opatrovníkovi dítěte v soudním řízení povinnost poskytovat dítěti 

příslušné informace, pokud je dítě schopno dostatečně chápat situaci, povinnost 

objasňovat dítěti důsledky toho, pokud by bylo v řízení vyhověno jeho názoru, a 

možné důsledky jakéhokoliv jednání učiněného opatrovníkem, a konečně povinnost 

zjišťovat názory dítěte a zprostředkovat je soudu. 

Z hlediska osobní účasti pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí na 

jednání soudu je významné, aby bylo provedeno přesně zaprotokolování vyjádření 

pronesených tímto pracovníkem při jednání soudu. Mnohdy je totiž stanovisko 

opatrovníka dítěte citováno v odůvodnění rozsudku soudu a toto stanovisko může 

být rovněž předmětem námitek či stížností ze strany některých účastníků řízení, 

zejména rodičů dítěte.75 

Důležitým procesním právem opatrovníka a projevem jeho aktivní účasti na 

soudním jednání je možnost klást se souhlasem předsedy senátu otázky ostatním 

účastníkům řízení, svědkům, případně znalcům. Pasivní přítomnost opatrovníka při 

jednání bývá negativně vnímána jak soudem, tak i ostatními účastníky řízení a 

vyvolává pochybnosti o tom, zda opatrovník skutečně důsledně hájí zájmy dítěte a 

do jaké míry reálně naplňuje účel opatrovnictví.76 

                                                           

73 Viz např. usnesení ÚS sp. zn. II. ÚS 615/09. 
74 Macháčková, L.: Institut opatrovnictví podle zákona o rodině. 1. část. Právo a rodina 3/2002, s. 14.  
75 Hovorka, D.: Opatrovnictví dítěte v občanském soudním řízení. Právo a rodina 11/2007, s. 23 a násl. 
76 Citováno podle Hovorka, D.: Opatrovnictví dítěte v občanském soudním řízení. Právo a rodina  
11/2007, s. 24. 
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Jakmile byl dítěti ustanoven opatrovník, všechna rozhodnutí soudu v řízení 

týkající se zastoupeného dítěte se doručují pouze tomuto opatrovníkovi. Nebude-li 

rozhodnutí řádně doručeno ustanovenému opatrovníkovi, nenabude právní moci ani 

vykonatelnosti. 

Jestliže nebyl nezletilému dítěti ustanoven opatrovník, ač mu být ustanoven 

měl, znamená to, že účastník řízení nebyl řádně zastoupen, což je vždy odvolacím 

důvodem podle § 205 odst. 2 písm. a), nebo důvodem pro podání žaloby pro 

zmatečnost podle § 229 odst. 1 písm. c) o. s. ř. 

 

Kolizní opatrovník 

Nejčastějším případem opatrovnictví je tzv. kolizní opatrovník. Je ustanovován 

v případě, kdy při právním úkonu nebo v řízení může dojít ke střetu zájmů rodičů 

(poručníků) a zastupovaného dítěte, případně ke střetu zájmů dětí týchž rodičů. Není 

třeba, aby ke střetu skutečně došlo, stačí pouhá možnost tohoto střetu. Podle 

ustálené soudní praxe nastává pravděpodobnost (přesněji řečeno potencialita) kolize 

zájmů mezi rodiči a dítětem obecně vždy, když jsou rodiče a jejich dítě či děti 

účastníky jednoho civilního řízení. Podle ustanovení § 37 zák. o rod. ustanoví soud 

takovému dítěti opatrovníka, který ho bude při určitém právním úkonu nebo v 

určitém řízení zastupovat jako jeho zákonný zástupce. Tak bude opatrovník 

ustanoven dítěti ve všech řízeních péče soudu o nezletilé, v řízení o osvojení, 

v paternitních sporech, při právních úkonech souvisejících se stavebním spořením 

(uzavření smlouvy o úvěru), při dispozicích s nemovitostmi – jsou-li rodiče s dětmi 

ve spoluvlastnických vztazích, při dispozicích s akciemi a obchodními podíly, 

v dědických řízeních, dědí-li rodiče i dítě. Dalším subjektivním důvodem omezení 

rodičů v zastupování jejich dítěte citovaným v uvedeném článku může být jejich 

nedostatek znalostí a zkušeností – v takovém případě je v nejlepším zájmu dítěte, 

aby bylo zastoupeno opatrovníkem, pokud rodiče sami nezvolí cestu zastoupení na 

základě plné moci. Objektivním důvodem může být krátkodobá nepřítomnost 

rodičů. 

Kolizním opatrovníkem soud zpravidla ustanoví orgán sociálně-právní 

ochrany dětí (§ 37 odst. 2 věta druhá zák. o rod.). Není však vyloučeno, aby soud 

ustanovil opatrovníkem jinou fyzickou či právnickou osobu.  
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Majetkový opatrovník 

Dalším důvodem ustanovení opatrovníka nezletilému je ohrožení jeho 

majetkových zájmů. V tomto případě hovoříme o tzv. majetkovém opatrovníkovi. 

Tento institut je upraven v § 37b zák. o rod., který byl spolu s § 37a vložen do 

zákona o rodině novelou zák. č. 91/1998 Sb. jako reakce na nové společenské a 

ekonomické podmínky, kdy obecná úprava § 28 o. z. v plné míře nedokázala 

poskytnout ochranu zájmům nezletilých dětí s vlastním jměním (získaným např. 

dědictvím, restitucí, z autorských odměn).  

K ustanovení opatrovníka opět postačuje pouze možnost ohrožení 

majetkových zájmů – srov. dikci § 37b odst. 1 věty první zák. o rod. Soud obvykle 

zjistí ohrožení majetkových zájmů jednak při vlastní činnosti (při řízení o výchově a 

výživě zjistí, že dítě vlastní jmění, které není řádně spravováno, je mu předložen ke 

schválení úkon, který je v rozporu s majetkovými zájmy dítěte, rodiče, kteří se 

nemohou dohodnout, požádají soud o rozhodnutí podle § 49 zák. o rod. apod.), 

jednak z vnějších podnětů (rodiče, notáři, orgány činné v trestním řízení, pracovníci 

institucí zabezpečujících ústavní výchovu). Z povahy a účelu tohoto ustanovení lze 

usoudit, že se jedná o opatrovnictví dlouhodobějšího charakteru. 

Majetkovým opatrovníkem může být ustanovena fyzická osoba, která splňuje 

zákonem stanovené předpoklady (§ 37b odst. 1) a s ustanovením opatrovníkem 

souhlasí. Zákon sice tuto podmínku neuvádí, ale z povahy věci vyplývá, že by se 

mělo jednat o osobu, která má odborné předpoklady k výkonu funkce majetkového 

opatrovníka. Nelze-li ustanovit fyzickou osobu, určí soud opatrovníkem orgán 

sociálně-právní ochrany dětí (§ 37b odst. 2).  

Soud určí rozsah jmění určeného ke správě. Majetkový opatrovník je při 

spravování opatrovancova jmění omezen jednak zákonem, který mu nařizuje 

spravovat majetek s péčí řádného hospodáře a zakazuje mu činit úkony spojené s 

nepřiměřeným rizikem, jednak rozhodnutím soudu o svém ustanovení, v němž soud 

určí, jak má být s jednotlivými částmi majetku nakládáno, popř. jak s nimi nesmí být 

nakládáno, a může podmínit platnost některých úkonů svým souhlasem. Tak může 

soud např. omezit nakládání s nemovitostmi nebo s věcmi, k nimž má opatrovanec 

citový vztah. Soud také může určit peněžní ústav, v němž má opatrovník zřídit účet, 

může rovněž nařídit uzavření pojistné smlouvy a určit, se kterým peněžním ústavem 

bude uzavřena.  
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Majetkový opatrovník podléhá dozoru soudu, který jej ustanovil, je povinen 

pravidelně podávat zprávy o správě opatrovancova jmění a nejpozději do dvou 

měsíců po ukončení správy je povinen předložit soudu závěrečný účet ze správy 

majetku dítěte (v § 37b odst. 3 až 6).  

Na rozdíl od kolizního opatrovníka má majetkový opatrovník nárok na 

odměnu z výnosů majetku dítěte, jejíž výši stanoví soud (§ 37b odst. 7). Nese však 

také odpovědnost za porušení povinností stanovených výše podle obecných 

ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody. 

V zákonné úpravě majetkového opatrovníka jsem nenalezla odpovědi na 

související dvě otázky.  

Zaprvé, je potřeba před ustanovením majetkového opatrovníka vést řízení o 

omezení rodičovské zodpovědnosti rodičů, která správu jmění dítěte zahrnuje dle § 

31 odst. 1 písm. c)?  

Podle názoru autorů komentáře k zákonu o rodině77 by se rodičovská 

zodpovědnost měla omezit v případě, kdy majetkový opatrovník bude vykonávat 

svou funkci dlouhodobě a ve větším rozsahu. Naopak při jednorázovém úkonu 

opatrovníka či při výkonu jeho funkce po kratší dobu není takovéto omezení 

rodičovské zodpovědnosti potřeba. S tímto názorem lze souhlasit jen částečně. 

V komentáři k § 44 odst. 2 (o omezení rodičovské zodpovědnosti) autoři uvádějí, že 

je potřeba odlišovat omezení rodičovské zodpovědnosti podle § 44 od faktického 

omezení rodičovské zodpovědnosti jiným rozhodnutím soudu (např. o svěření dítěte 

do péče jednoho z rodičů, kdy je fakticky omezena rodičovská zodpovědnost 

druhého rodiče). Analogicky by si měl soud posoudit, zda je v daném případě nutné 

kromě ustanovení majetkového opatrovníka, které již samo o sobě způsobí faktické 

omezení rodičovské zodpovědnosti, omezit rodičovskou zodpovědnost zvláštním 

rozhodnutím.  

Podle mého názoru by se však už z důvodu právní jistoty třetích osob měla 

rodičovská zodpovědnost rodičů, kteří nejsou schopni poskytnout dostatečnou 

ochranu jmění svého dítěte, zásadně vždy omezit. 

Pro ilustraci aktuálnosti problému uvádím příklad z praxe, který popisuje Nová 

v komentáři k zákonu o rodině.78 Některé nadace a peněžní ústavy se snaží dětem 

                                                           

77 Nová, H. a kol.: Zákon o rodině 2011, s. 127. 
78 Nová, H. a kol.: Zákon o rodině 2011, s. 146 a násl. 
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svěřeným do ústavní výchovy usnadnit vstup do samostatného života po skončení 

této výchovy (konkrétně např. projekt Nadace Václava a Lívie Klausových Startovné 

do života), a to tak, že těmto dětem zakládají stavební spoření, pomáhají peněžními 

dary či jiným podobným způsobem. Pomoc se týká většinou dětí, které jsou sociálně 

znevýhodněné, rodiče o ně nejeví zájem a návrat do původní rodiny se jeví jako 

nereálný. Pokud tyto děti dostanou peněžní dar nebo jiný majetkový prospěch, je 

potřeba vytvořit záruku, aby jejich rodiče (jakožto často stále jejich zákonní zástupci) 

nemohli tyto prostředky použít pro sebe nebo jinak v rozporu se zájmy těchto dětí a 

úmyslem dárce. V těchto případech je nezbytné zvážit postup dle § 44 odst. 2 a 

zahájit řízení o omezení rodičovské zodpovědnosti ve věci správy majetku dítěte a 

ustanovit pro tuto správu majetkového opatrovníka. 

Zadruhé, je majetkový opatrovník oprávněn podávat žaloby za opatrovance ve 

věcech týkajících se spravovaného jmění a zastupovat ho v následných sporech, a je 

oprávněn opatrovance zastupovat v řízeních, kdy je opatrovanec žalován a 

předmětem sporu je spravovaný majetek?  

Podle mého názoru patří vedení řízení týkajících se spravovaného majetku do 

správy majetku, a jelikož subjektem řízení je vždy nezletilý jako vlastník majetku, 

který musí být zastoupen, zastupuje ho ve všech řízeních týkajících se spravovaného 

majetku majetkový opatrovník.79 Je však potřeba rozlišovat, zda se jedná o řízení 

spadající do běžné správy nemovitostí, např. řízení o žalobě na zaplacení dlužného 

nájemného v bytě, jehož vlastníkem je nezletilý opatrovanec, kdy není potřeba žádat 

soud o schválení úkonu, nebo zda se jedná o záležitost mimo rámec běžného 

hospodaření, např. zahájení sporného řízení v dědických věcech, uzavření dědické 

dohody apod., kdy je nezbytné si vyžádat schválení právního úkonu soudem podle § 

179 o. s. ř. Soud by však měl vždy těmto dohadům předejít pečlivým vymezením 

práv a povinností majetkového opatrovníka při správě opatrovancova majetku 

v rozhodnutí o jeho ustanovení. 

 

Opatrovník při omezení rodičovské zodpovědnosti 

Dalším důvodem ustanovení opatrovníka dle § 83 odst. 1 zák. o rod. je 

omezení rodičovské zodpovědnosti podle § 44 odst. 2 zák. o rod. Podle tohoto 

                                                           

79 Shodně Doležílek, J. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 137, Javůrková, N. In David, L., 
Ištvánek, F., a kol.: OSŘ komentář, s. 93. 
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ustanovení nevykonává-li rodič řádně povinnosti vyplývající z rodičovské 

zodpovědnosti a vyžaduje-li to zájem dítěte, soud jeho zodpovědnost omezí, 

přičemž vždy konkrétně vymezí rozsah práv a povinností, na které se omezení 

vztahuje. Opatrovníka není potřeba ustanovit vždy, neboť je-li rodičovská 

zodpovědnost omezena pouze jednomu z rodičů, vykonává práva a povinnosti, 

v nichž je omezen, druhý z rodičů. Pouze v případě, že jsou v rodičovské 

zodpovědnosti omezeni oba rodiče, je potřeba ustanovit opatrovníka. Omezení 

může spočívat např. v nutnosti vyžádat si k některým úkonům ve věcech nezletilého 

souhlas soudu, v zákazu svěřovat nezletilého do výchovy třetí osobě či ho 

ponechávat v nevhodném výchovném prostředí.80 Soud může rodiče omezit také ve 

správě majetku nezletilého, k tomu srovnej výše výklad o majetkovém 

opatrovníkovi. 

 

Opatrovník v řízení o osvojení 

Opatrovníka ustanoví soud též v řízení o osvojení, pokud jsou splněny 

podmínky § 68 odst. 1 a § 68a (§ 68b zák. o rod.) – podle nich opatrovník dává 

souhlas k osvojení v případech, není potřeba souhlasu rodičů osvojovaného dítěte. 

O tom bude pojednáno podrobněji níže v rámci řízení o osvojení. 

 

Opatrovník dítěte mladšího patnácti let, které se dopustilo činu jinak trestného 

Speciální úprava se vztahuje na ustanovování opatrovníka dítěti mladšímu 15 

let, které se dopustilo činu jinak trestného, v řízení podle zákona o soudnictví ve 

věcech mládeže ve spojení s § 176 o. s. ř., kdy je soud podle § 91 odst. 2 citovaného 

zákona povinen ustanovit opatrovníkem dítěte advokáta. Orgán sociálně-právní 

ochrany dětí má totiž v tomto řízení postavení samostatného účastníka řízení. 

Podrobněji k tomu viz níže. 

 

Opatrovník ad hoc 

Soud ustanovuje opatrovníka i z jiných než dosud uvedených důvodů (§ 83 

odst. 1 in fine). Tak jsou-li rodiče ve věcech týkajících se nezletilého nečinní 

(například rodiče neuplatňují nároky dítěte na sociální dávky, jsou nečinní při 

vyřizování sporných záležitostí týkajících se státního občanství dítěte, při vyřizování 

                                                           

80 Nová, H. a kol.: Zákon o rodině 2011, s. 132. 
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školních či studijních záležitostí), soud ustanoví dítěti opatrovníka, který za něj podá 

případné návrhy či žádosti u příslušných orgánů a při takto vyvolaném řízení bude 

dítě zastupovat. Soud vždy zkoumá, co je příčinou této nečinnosti, zda neznalost 

rodičů, nebo jejich lhostejnost až nezájem o dítě, a v posledně uvedeném případě 

může zvážit i další opatření (omezení či zbavení rodičovské zodpovědnosti).81 

 

Pěstoun (§ 45c odst. 2) a osoba, jíž bylo dítě svěřeno do výchovy (§ 45) 

Zákonným zástupcem v omezeném rozsahu je také pěstoun, kterému toto 

právo vyplývá z ustanovení § 45c odst. 2 zák. o rod., podle něhož má právo 

zastupovat dítě jen v běžných věcech. Osoba, které soud svěří dítě do výchovy podle 

§ 45 zák. o rod., je zákonným zástupcem dítěte v rozsahu, který jí soud ve svém 

rozhodnutí určí (§ 45 odst. 4 zák. o rod.). V takto daném rozsahu nejsou v obou 

případech zákonnými zástupci dítěte žádné jiné osoby ani jeho rodiče – a to ani 

tehdy, jestliže nebyli zbaveni rodičovské zodpovědnosti ani jim nebyl výkon 

rodičovské zodpovědnosti pozastaven.82 

 

2.1.2.2. Zastupování na základě plné moci 

Každý účastník řízení se může v řízení dát zastoupit zástupcem, jejž si zvolí 

(§ 24 odst. 1 o. s. ř.). Toto právo pro něj vyplývá z čl. 37 odst. 2 Listiny. Nemá-li 

však účastník řízení procesní způsobilost nebo rozhodl-li soud podle § 23 o. s. ř., že 

účastník řízení musí být zastoupen svým zákonným zástupcem, může za něj udělit 

plnou moc zmocněnci jeho zákonný zástupce.83 Ve sporném řízení bude mít tedy 

nezletilý účastník bez procesní způsobilosti zákonného zástupce, který mu může 

zvolit dalšího zástupce (např. obecného zmocněnce, advokáta), nezletilý účastník 

s procesní způsobilostí si ho může zvolit sám. Mám za to, že nezletilý účastník řízení, 

který má procesní způsobilost, má i způsobilost uzavřít dohodu o plné moci.  

Zvoleným zástupcem může být pouze fyzická osoba (s výjimkami podle § 26 

nebo 26a). Nezletilý účastník řízení si může zvolit sám nebo prostřednictvím svého 

zákonného zástupce svým zástupcem obecného zmocněnce (§ 27), advokáta (§ 25), 

ve vymezených věcech též notáře (§ 25a), patentového zástupce (§ 25b), odborovou 

                                                           

81 Nová, H. a kol.: Zákon o rodině 2011, s. 268. 
82 Doležílek, J. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 137, shodně Javůrková, N. In David, L., 
Ištvánek, F., a kol.: OSŘ komentář, s. 93. 
83 Doležílek, J. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 142 a násl. 
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organizaci, Úřad pro mezinárodní ochranu dětí a další právnické osoby dle § 26 o. s. 

ř. Je zřejmé, že nezletilý účastník řízení si může zvolit (sám nebo prostřednictvím 

svého zákonného zástupce) jako svého zástupce na základě plné moci Úřad pro 

mezinárodní ochranu dětí pouze tehdy, nebyl-li mu soudem ustanoven jako 

opatrovník. 

 

2.1.2.3. Zastupování na základě rozhodnutí 

Soud ustanoví nezletilému účastníku řízení opatrovníka podle § 29 odst. 1 o. s. 

ř., nastaly-li současně tyto tři okolnosti:  

1. účastník nemá ve věci, která je předmětem řízení, procesní způsobilost, 

2. nemá zákonného zástupce, případně dosud nemá kolizního opatrovníka, 

hrozí-li nebo již nastal střet zájmů mezi nezletilým účastníkem a jeho zákonným 

zástupcem, 

3. je tu nebezpečí z prodlení. 

Otázku, zda je tu nebezpečí z prodlení, je třeba posuzovat nejen k dotčenému 

nezletilému, ale také z pohledu všech ostatních účastníků řízení.84 

Pokud jsou splněny pouze první dvě podmínky (nebezpečí z prodlení zde tedy 

nehrozí), soud vyčká, dokud nezletilému účastníku nezvolí opatrovníka jako 

zákonného zástupce soud příslušný k řízení ve věcech péče nezletilé (§ 176 a násl.). 

 

2.1.3. Okruh účastníků řízení 

Základními předpoklady účastenství nezletilého, jak již bylo dříve řečeno, je 

procesní subjektivita, procesní způsobilost nebo řádné zastoupení v případě absence 

procesní způsobilosti. K tomu, aby se stal nezletilý účastníkem řízení, je však ještě 

potřeba, aby vyhověl kritériím zákona, kterými se stanoví okruh účastníků – zvlášť 

pro sporná a nesporná řízení. Vědomě ponechávám stranou související otázky věcné 

legitimace, právního zájmu, či procesní legitimace, neboť nejsou podstatné pro 

vymezení postavení a ochrany nezletilého účastníka řízení. 

Občanský soudní řád vymezuje účastenství pomocí tzv. tří definic účastníků, 

které jsou upraveny v § 90, 94 odst. 1 a § 94 odst. 2 o. s. ř. Nejsou to však definice 

v pravém slova smyslu, jde spíše o pravidla, jak účastníky určit.85 

                                                           

84 Doležílek, J. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 186. 
85 Winterová, A. a kol.: Civilní 2011, s. 150. 
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Pro sporné řízení platí první definice účastníků, upravená v § 90. Podle ní jsou 

účastníky řízení žalobce a žalovaný. Dřívější terminologie „navrhovatel“ a „odpůrce“ 

byla pro sporné řízení opuštěna s účinností od 1. 1. 2002 (novelou zák. č. 30/2000 

Sb.). Pojem navrhovatele se zachoval pro osobu, která podá návrh na zahájení řízení 

v nesporných věcech nebo některý z návrhů v průběhu řízení před soudem prvního 

stupně v řízeních, v nichž je okruh účastníků určen podle druhé a třetí definice 

účastenství. Pojem odpůrce tedy již platné znění občanského soudního řádu nezná, 

ač je v povědomí laické veřejnosti stále hluboce zakořeněn, zejména pro řízení o 

rozvod manželství… Pojmy žalobce a žalovaného však nejsou vyhrazeny pouze pro 

sporné řízení, zákon si je „vypůjčuje“ např. i pro řízení ve věcech mezinárodních 

únosů dětí podle § 193a, jehož povaha je diskutabilní a okruh účastníků je zde určen 

podle druhé definice, jako žalobce se označuje též jeden z účastníků řízení ve věcech, 

o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem (podle části páté o. s. ř.). Insolvenční zákon 

používá pojmů žalobce a žalovaného pro vymezení účastníků řízení o incidenčních 

sporech podle § 159 ins. z. Požadavek vnitřní koherence a bezrozpornosti právního 

řádu, jehož jedním z pojmových znaků je i jednoznačné názvosloví, je zde tedy spíše 

nesplněn. 

Nesporné řízení pro svou různorodost vyžaduje dvojí definici účastníků. Je to 

dáno mimo jiné i tím, že ho lze zahájit na návrh i bez návrhu. 

Podle tzv. druhé definice (obsažené v § 94 odst. 2 o. s. ř.) je účastníkem řízení 

navrhovatel a ti, které zákon za účastníky označuje. Nezletilý tak může spadat do 

tohoto okruhu účastníků v řízení o souhlasu rodičů dítěte s jeho osvojením (tzv. 

řízení o osvojitelnosti – § 180a odst. 1), řízení o osvojení (§ 181), řízení o navrácení 

dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí (§ 193a) aj. 

Tzv. třetí definice je upravena v § 94 odst. 1 o. s. ř. a vztahuje se pouze na 

řízení, která je možno zahájit i bez návrhu. Účastníky jsou zde navrhovatel a ti, o 

jejichž právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Okruh účastníků zde 

tedy určí soud. Pokud se někdo, o jehož právech nebo povinnostech je v řízení 

jednáno, neúčastní řízení od jeho zahájení, soud ho do řízení usnesením přibere, 

jakmile se o něm dozví (§ 94 odst. 3), a naopak jestliže se účastní řízení někdo, o 

jehož právech nebo povinnostech se vněm nejedná, soud usnesením jeho účast 

v řízení ukončí (§ 94 odst. 4). 
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Uvedené definice nelze nijak kombinovat, okruh účastníků se určí vždy pouze 

podle jediné. Pokud lze stanovit okruh účastníků nesporného řízení podle obou 

definic, je potřeba dát přednost výslovnému zákonnému vymezení, tedy druhé 

definici.86 

 

2.1.4. Právo nezletilého účastníka řízení vyjádřit svůj názor, právo 

nezletilého účastníka řízení na informace 

Právo dítěte svobodně vyjádřit svůj názor a být informován o všech opatřeních 

jeho se týkajících je jedním z prvků ochrany zájmů dítěte. Katalog těchto práv je 

upraven v několika mezinárodních smlouvách, z nichž zásadní význam má Úmluva o 

právech dítěte (dále též jen „ÚPD“). Úmluva o právech dítěte i ostatní níže citované 

mezinárodní smlouvy jsou v souladu se zněním čl. 10 Ústavy součástí českého 

právního řádu.87  

Právo dítěte svobodně se vyjadřovat ke všem záležitostem jeho se týkajících je 

zakotveno v čl. 12 ÚPD, který lze v souladu s čl. 10 Ústavy chápat jako jakousi kvazi 

ústavní (rozuměj „nadzákonnou“) zásadu, s níž musí být veškerá národní úprava a 

veškeré rozhodování o dětech ze strany soudů a jiných orgánů a institucí v souladu.  

V čl. 12 Úmluvy o právech dítěte se ukládá státům-smluvním stranám úmluvy, 

aby „zabezpečily dítěti, které je schopno formulovat své vlastní názory, právo tyto 

názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se ho týkají, přičemž 

názorům dítěte se musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni. 

Za tím účelem se dítěti zejména poskytuje možnost, aby bylo vyslyšeno v každém 

soudním nebo správním řízení, které se jej dotýká, a to buď přímo, nebo 

prostřednictvím zástupce anebo příslušného orgánu, přičemž způsob slyšení musí 

být v souladu s procesními pravidly vnitrostátního zákonodárství.“ 

Článek 13 ÚPD upravuje právo dítěte na svobodu projevu, které „zahrnuje 

svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez 

ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem …“ . 

Procesní práva dítěte s důrazem na jeho nejlepší zájem upravuje poměrně 

široce Evropská úmluva o výkonu práv dětí (vyhláška č. 54/2001 Sb. m. s., dále též 

jen „EÚVPD“). Dítě, které je schopno chápat situaci, má právo na příslušné 
                                                           

86 Winterová, A. a kol.: Civilní 2011, s. 152. 
87 Podle tohoto ustanovení „stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se 
mezinárodní smlouva.“ 
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informace, právo být konzultováno a vyjádřit vlastní názor, a konečně právo být 

informováno o možných důsledcích toho, že jeho názoru bude vyhověno, a vůbec o 

důsledcích jakéhokoliv rozhodnutí (čl. 3).88 Úmluva zároveň stanoví v článku 6 

povinnost soudního orgánu zajistit realizaci uvedených práv dítěte.89  

S čl. 3 souvisí ustanovení čl. 10 odst. 1 EÚVPD, který upravuje postavení 

zástupce dítěte. Zástupce je podle tohoto ustanovení povinen poskytovat dítěti 

příslušné informace, objasňovat mu důsledky jeho přání a možné důsledky 

jakéhokoliv jednání zástupce a zprostředkovat soudnímu orgánu zjištěné názory 

dítěte. To vše za předpokladu, že dítě dostatečně chápe situaci.90  

Podle článku 7 EÚVPD „je soudní orgán v řízení, které se týká dítěte, povinen 

konat rychle, aby nedocházelo k průtahům.“ V další větě úmluva nabádá, aby 

„procesní předpisy směřovaly k zabezpečení rychlého výkonu rozhodnutí.“ 

Z uvedených citací vyplývá, že tato úmluva stanoví práva nezletilých účastníků 

řízení podrobněji než české vnitrostátní právní předpisy, měla by tedy být podle čl. 

10 Ústavy aplikována přednostně.  

Další mezinárodní smlouvou, která zakotvuje probíraná procesní práva dítěte, 

je Úmluva o ochraně práv dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (sdělení 

                                                           

88 Znění čl. 3 EÚVPD: „Dítě, které má podle vnitrostátních předpisů dostatečnou schopnost chápat 
situaci, bude mít v soudním řízení, které se jej týká, zaručena následující práva nebo bude mít možnost se 
těchto práv domáhat: 

a) dostávat příslušné informace,  
b) být konzultováno a moci vyjádřit svůj názor,  
c) být informováno o možných důsledcích vyhovění jeho názoru a o možných důsledcích 

jakéhokoliv rozhodnutí.“ 
89 „V řízení, které se týká dítěte, musí soudní orgán před vynesením rozhodnutí  

a) posoudit, zda má informace dostatečné k tomu, aby mohl rozhodnout v nejlepším zájmu dítěte, a 
je-li to třeba, opatřit si další informace, zejména od osob, které mají rodičovskou zodpovědnost;  

b) pokud se podle vnitrostátních předpisů má za to, že dítě dostatečně chápe situaci:  
zabezpečit, aby dítě obdrželo všechny příslušné informace;  

• ve vhodných případech dítě vyslechnout, je-li to třeba neveřejně, buď přímo nebo 
prostřednictvím jiných osob nebo orgánů způsobem, který je přiměřený chápání dítěte, pokud 
to není ve zjevném rozporu s nejlepšími zájmy dítěte;  

• umožnit dítěti vyjádřit svůj názor;  
c) vzít názor dítěte náležitě v úvahu.“ 

90 Znění čl. 10 odst. 1 EÚVPD: „V soudním řízení, které se týká dítěte, pokud to není v rozporu s 
nejlepšími zájmy dítěte, je zástupce povinen:  

a) poskytovat dítěti příslušné informace, pokud se podle vnitrostátního práva má za to, že dítě 
dostatečně chápe situaci;  

b) objasňovat dítěti, pokud se podle vnitrostátního práva má za to, že dítě dostatečně chápe situaci, 
důsledky toho, když by jeho názoru bylo vyhověno, a možné důsledky jakéhokoliv jednání 
učiněného zástupcem;  

c) zjišťovat názory dítěte a zprostředkovat je soudnímu orgánu“. 
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Ministerstva zahraničních věcí vyhl. č. 43/2000 Sb. m. s., dále též „ÚOPD“). 

V preambuli jako svůj cíl stanoví, aby se osvojení uskutečňovala v nejlepším zájmu 

dítěte. V článku 4 pak zakládá právo dítěte být poučeno (be counselled) a řádně 

informováno o důsledcích osvojení a důsledcích svého souhlasu s osvojením, a dále 

nařizuje, aby k přáním a názoru dítěte bylo přihlédnuto.91 

Úmluva o styku s dětmi (sdělení MZV č. 91/2005 Sb. m. s.) upravuje poměrně 

stručně, ale výstižně právo dítěte na informaci, konzultaci a vyjádření vlastního 

názoru.92 

Konečně, povinnost příslušného orgánu zjistit názory dítěte zakotvují ve svém 

článku 15 odst. 1 Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí 

a obnovení výchovy dětí (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 66/2000 Sb. m. 

s.)93 a Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (sdělení 

Ministerstva zahraničních věcí č. 34/1998 Sb. m. s.) v článku 13.94 

Procesními právy dětí se zabývá rovněž unijní právo. Nařízení Rady (ES) 

2201/2003 (tzv. nařízení Brusel IIbis)95 zdůrazňuje význam poskytnutí příležitosti 

dětem vyjádřit svá přání při soudním řízení, které se jich týká. Tak podle článku 23 se 

                                                           

91 Znění čl. 4 písm. d) ÚOPD:  
„Osvojení podle této Úmluvy se může uskutečnit, pouze pokud příslušné orgány státu původu … 

d) zajistily, s ohledem na věk a stupeň zralosti dítěte, aby  
(1) obdrželo poradu a bylo řádně informováno o důsledcích osvojení a svého souhlasu s 

osvojením, pokud je tento souhlas vyžadován,  
(2) bylo přihlédnuto k přáním a názoru dítěte,  
(3) souhlas dítěte s osvojením, pokud je požadován, byl dán dobrovolně, v zákonem požadované 

formě a písemně nebo byl písemně zaznamenán, a  
(4) souhlas nebyl poskytnut za úplatu nebo náhradu jakéhokoli druhu.“ 

92 Úmluva o styku s dětmi, článek 6: 
1. Dítě, které má podle vnitrostátních právních přepisů dostatečnou schopnost chápání, a pokud toto není 
zjevně v rozporu s jeho nejlepšími zájmy, má právo: 

- dostávat veškeré příslušné informace; 
- být konzultováno; 
- vyjadřovat vlastní názor. 

2. Těmto názorům a prokázaným přáním a pocitům dítěte se přikládá náležitá váha. 
93 Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí, čl. 15 odst. 
1: „Před dosažením rozhodnutí podle článku 10 odst. 1 písm. b) příslušný orgán v dožádaném státě: a) 
zjistí názory dítěte, ledaže by to bylo neproveditelné s ohledem zejména na jeho věk a chápání; b) může 
požádat o provedení vhodných šetření.“ 
94 Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, čl. 13 věta druhá: „Soudní nebo 
správní orgán může také odmítnout nařídit návrat dítěte, zjistí-li se, že dítě nesouhlasí s návratem a 
dosáhlo věku a stupně vyspělosti, v němž je vhodné přihlížet k jeho stanoviskům.“ Podrobněji o tomto a 
dalších ustanoveních této úmluvy pojednávám v kapitole o řízení ve věcech mezinárodních únosů dětí. 
95 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských 
a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000. Nařízení je přímo 
použitelné v členských státech s výjimkou Dánska a převažuje nad vnitrostátním právem. 
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rozhodnutí ve věci rodičovské zodpovědnosti neuzná, jestliže bylo vydáno, s 

výjimkou naléhavých případů, aniž mohlo dítě využít práva být vyslechnuto. Proti 

uznání a výkonu takového rozhodnutí lze tedy vznést námitku. 

Články 41 a 42 podmiňují uznatelnost a vykonatelnost rozhodnutí o právu na 

styk s dítětem a rozhodnutí o navrácení dítěte v jiném členském státě bez dalšího 

vydáním osvědčení, jímž soudce-autor rozhodnutí stvrdí, že dítě dostalo příležitost 

být vyslechnuto, pokud nebyl výslech považován za nevhodný s přihlédnutím k jeho 

věku nebo stupni vyspělosti. 

Nařízení také stanoví jako hlavní zásadu, že dítě musí být při řízení, které se ho 

týká, vyslechnuto. Výjimečně dítě být vyslechnuto nemusí, pokud by byl výslech 

považován za nevhodný s přihlédnutím k jeho věku nebo stupni vyspělosti. Tato 

výjimka by však měla být vykládána restriktivně.96 

Český právní řád neobsahuje na ústavní úrovni speciální ustanovení týkající se 

procesních práv dítěte, Listina v čl. 17 pouze obecně zakotvuje pro každého, tedy i 

pro dítě, svobodu projevu a právo na informace, v čl. 32 odst. 1 věta druhá pak 

stanoví, že zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena. 

Občanský soudní řád promítá smluvní závazek vyplývající z článku 12 Úmluvy 

o právech dítěte do § 100 odst. 4,97 který upravuje postup soudu v případě, že 

účastníkem řízení je nezletilé dítě, bez ohledu na to, zda se jedná o řízení sporné, 

nesporné, či vykonávací. Zákon zde ukládá soudu zjistit názor dítěte ve věci, přičemž 

stanoví podmínku, že se musí jednat o dítě, které je schopno formulovat své názory. 

Je-li dítě podle zjištění soudu schopno své názory formulovat, soud přistoupí 

k výslechu. Schopnost dítěte formulovat jeho názory je tak jediným zákonným 

omezením jeho svědecké způsobilosti.  

Z čl. 12 ÚPD vychází také znění § 31 odst. 3 zák. o rod. (po novele zákonem 

č. 91/1998 Sb.), podle něhož „dítě, které je schopno s ohledem na stupeň svého 

vývoje vytvořit si vlastní názor a posoudit dosah opatření jeho se týkajících, má 

                                                           

96 Praktická příručka pro používání nového nařízení Brusel II. Znění aktualizované k 1. 6. 2005. S. 41. 
Dostupné na: <http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_cs.pdf>. 
97 Ustanovení odstavce 4 bylo do současné podoby upraveno novelou zákonem č. 295/2008 Sb. 
s účinností od 1. 10. 2008. Novela zavedla prioritu zjišťování názoru dítěte jeho výslechem, a to 
v nepřítomnosti jiných osob, čímž podle důvodové zprávy reaguje na situace, kdy dítě v přítomnosti 
rodiče nebo jeho právního zástupce při výslechu z obavy z reakce rodiče po výslechu nesdělí, popř. zatají 
důležité informace. Důvodová zpráva k novele je dostupná na webových stránkách Poslanecké sněmovny: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=390&ct1=0 
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právo obdržet potřebné informace a svobodně se vyjadřovat ke všem rozhodnutím 

rodičů týkajících se podstatných záležitostí jeho osoby a být slyšeno v každém řízení, 

v němž se o takových záležitostech rozhoduje.“98 Citované ustanovení je zařazeno 

do části druhé, upravující vztahy mezi rodiči a dětmi, a její hlavy první, pojednávající 

o rodičovské zodpovědnosti, což však nic nemění na jeho dosahu do oblasti 

procesní (srov. dikci „být slyšeno v každém řízení, v němž se o takových 

záležitostech rozhoduje“), ať už se jedná o proces civilní, správní, či trestní. Jakkoliv 

první část věty stanoví práva dítěte vůči jeho rodičům, část věty in fine jeho právo na 

vyjádření vlastního názoru rozšiřuje na všechna řízení, v nichž se jedná o 

podstatných záležitostech jeho osoby.   

Právo dítěte na vyjádření jeho názoru obsahuje také § 47 odst. 2 zák. o rod. (ve 

znění novely zákonem č. 134/2006 Sb.), podle něhož „je-li dítě s ohledem na svůj 

věk a rozumovou vyspělost samo schopno vyjádřit svobodně svůj názor a poznatky, 

je potřeba při výchovných opatřeních na jeho názor a poznatky vzít zřetel. Při řízení 

o uložení ústavní výchovy podle § 46 zák. o rod. zjišťuje soud názory dítěte jeho 

výpovědí, přičemž s ohledem na jeho věk a rozumovou vyspělost dá přednost 

výslechu dítěte při jednání.“ Poněkud striktní zákonnou úpravu věty druhé kritizuje 

v komentáři k zákonu o rodině H. Nová. Podle jejího názoru nelze toto ustanovení 

mechanicky vysvětlovat tak, že v každém jednotlivém případě je soudce povinen dítě 

předvolat a při ústním jednání je vyslechnout. Stanovisko dítěte lze zjišťovat mnoha 

různými způsoby a je nutno postupovat velmi šetrně. Povinná účast dítěte u jednání 

o jeho ústavní výchově, popř. o svěření do zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc, by mohla působit kontraproduktivně.99 

Právo dítěte vyjádřit svůj názor je respektováno též zákonem o soudnictví ve 

věcech mládeže, podle jehož § 92 odst. 1 sice „dítě nemusí být v řízení vyslechnuto, 

bylo-li jeho jednání, v němž je spatřován čin jinak trestný, spolehlivě prokázáno 

jiným způsobem, jeho názor ve věci“ však „musí být vždy zjištěn.“ 

Dále je potřeba souhlasu dítěte k osvojení, jedná-li se o dítě, které je schopno 

posoudit dosah osvojení, ledaže by tím byl zmařen účel osvojení (§ 67 odst. 1 věta 

                                                           

98 Vzhledem ke své profesi nemohu nereagovat na pravopisnou chybu v citovaném ustanovení – 
konkrétně ve spojení „ke všem rozhodnutím rodičů týkajících se jeho osoby“ má být správně „týkajícím“, 
aby byl naplněn smysl ustanovení. Ve stávající dikci se „jeho osoby“ týkají „rodiče“, nikoliv „rozhodnutí“. 
99 Nová, H. a kol.: Zákon o rodině 2011, s. 196. 
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druhá zák. o rod., § 182 o. s. ř.). Vždy je potřeba souhlasu nezletilého rodiče 

s osvojením jeho dítěte (§ 67 odst. 2 zák. o rod.). 

Na rozdíl od slovenského zákona o rodině100 neobsahuje český zákon o rodině 

nutnost souhlasu nezletilého staršího 15 let se změnou jména nebo příjmení – tento 

souhlas však vyžaduje zákon o matrikách, jménu a příjmení v § 76 odst. 1 písm. g).  

Výslechu nezletilého účastníka řízení i nezletilého svědka včetně 

psychologických aspektů se věnuji podrobněji v následující kapitole. 

Procesní práva dítěte upravená Evropskou úmluvou o výkonu práv dětí 

reflektuje také zákon o sociálně-právní ochraně dětí v § 8.101  

Pro úplnost je třeba uvést, že součástí plné ochrany nejlepšího zájmu dítěte 

v řízení je také obligatorní účast jeho zástupce v řízení, ať se jedná o jeho zákonného 

zástupce (§ 22, 23 o. s. ř.), kolizního opatrovníka (§ 29 odst. 1 věta druhá o. s. ř., § 37 

zák. o rod.), či jiného zástupce (např. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí ve 

vymezených záležitostech podle § 26 odst. 2 o. s. ř.), kteří mají svou aktivní účastí 

v průběhu řízení ochranu nejlepšího zájmu dítěte zajistit.102 

Jak vyplývá z citovaných mezinárodních smluv, nařízení ES i platné české 

vnitrostátní právní úpravy, procesní práva dítěte jsou upravena podrobně a na 

vysoké úrovni a vycházejí z požadavku ochrany nejlepšího zájmu dítěte. Je zcela 

v rukách soudu a dalších orgánů rozhodujících o záležitostech nezletilých dětí, aby 

vysoká úroveň ochrany práv dětí byla bezezbytku naplňována v každodenní aplikační 

praxi. 

 

 

 

                                                           

100 Ficová, S. a kol.: Ochrana práv maloletých, s. 203. 
101 „§ 8  
(2) Dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely sociálně-právní ochrany tyto 
názory svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho dotýkají, a to i bez přítomnosti 
rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. Vyjádření dítěte se při projednávání všech 
záležitostí týkajících se jeho osoby věnuje náležitá pozornost odpovídající jeho věku a rozumové 
vyspělosti. Při své činnosti bere orgán sociálně-právní ochrany v úvahu přání a pocity dítěte s 
přihlédnutím k jeho věku a vývoji tak, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení jeho citového a psychického 
vývoje. 
(3) Dítě, které je schopno s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspělost posoudit dosah a význam 
rozhodnutí vyplývajících ze soudního nebo správního řízení, kterého je účastníkem, nebo jde-li o jiné 
rozhodnutí vztahující se k jeho osobě, obdrží od orgánu sociálně-právní ochrany informace o všech 
závažných věcech jeho osoby se týkajících.“ 
102 Shodně Ficová, S. a kol.: Ochrana práv maloletých, s. 24.  
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Úprava v novém občanském zákoníku 

Nový občanský zákoník upravuje právo dítěte na informace a právo sdělit 

svůj názor univerzálně v § 867 n. o. z.103 V odstavci 1 ukládá soudu povinnost před 

každým rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, poskytnout tomuto dítěti 

potřebné informace, aby si mohlo vytvořit vlastní názor a ten soudu sdělit. 

V odstavci 2 je upravena situace, kdy dítě není schopno informace náležitě přijmout 

nebo není schopno vytvořit si vlastní názor a tento sdělit. V tomto případě soud 

informuje a vyslechne toho, kdo je schopen zájmy dítěte ochránit. Je samozřejmé, že 

zájmy této osoby nesmějí být v rozporu se zájmy dítěte. Dále návrh zákona stanoví, 

že se má mít napříště za to, že dítě starší dvanácti let je schopno informaci přijmout, 

vytvořit si vlastní názor a tento sdělit. Nakonec se zdůrazňuje, že soud musí názoru 

dítěte věnovat patřičnou pozornost.  

Tvůrce zákona považuje toto ustanovení za jedno z nejvýznamnějších 

z hlediska ochrany, již stát dítěti poskytuje, resp. je povinen poskytovat.104 Aniž bych 

zpochybňovala takto deklarovaný význam tohoto ustanovení, dovolím si v rámci 

jeho podrobnějšího rozboru upozornit na některé nejasnosti a slabiny. 

Soudce musí před každým rozhodnutím (tedy v každém řízení) posoudit, zda 

se rozhodnutí dotkne zájmu dítěte. Řízení, které se dotýká zájmu dítěte, samozřejmě 

není nijak definováno. Pochybnost nevznikne, bude-li dítě účastníkem řízení, ať už 

se bude jednat o řízení sporné (s účastníky podle § 90 o. s. ř., tj. žalobcem a 

žalovaným), nebo řízení nesporné, v němž jsou účastníky řízení navrhovatel a ti, 

které zákon za účastníky označuje (tzv. druhá definice účastenství, upravená v § 94 

odst. 2 o. s. ř.) – v tomto případě se jeho zájmů dotkne rozhodnutí vždy. Nebude-li 

dítě účastníkem řízení, je potřeba uplatnit toto ustanovení vždy, je-li pravděpodobné, 

že rozhodnutí bude mít vliv na jeho stávající rodinný, majetkový či osobnostní status 

quo. Pokud soud dospěje k pozitivnímu zjištění, tedy že rozhodnutí se dotkne zájmu 

                                                           

103 § 867 n. o. z.: 
(1) Před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, poskytne soud dítěti potřebné informace, aby si 
mohlo vytvořit vlastní názor a tento sdělit. 
(2) Není-li podle zjištění soudu dítě schopno informace náležitě přijmout nebo není-li schopno vytvořit si 
vlastní názor nebo není-li schopno tento názor sdělit, soud informuje a vyslechne toho, kdo je schopen 
zájmy dítěte ochránit, s tím, že se musí jednat o osobu, jejíž zájmy nejsou v rozporu se zájmy dítěte; o 
dítěti starším dvanácti let se má za to, že je schopno 
informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento sdělit. Názoru dítěte věnuje soud patřičnou 
pozornost. 
104  Podrobněji viz důvodovou zprávu k § 867 v Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník 2012, s. 375. 
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dítěte, je povinen toto dítě informovat, a to v takovém rozsahu, aby si dítě mohlo 

vytvořit na věc vlastní názor. Jeho názor, vytvořený na základě soudem sdělených 

informací, pak soud zjišťuje výslechem. Dítě má tedy právo na dvojí interakci se 

soudem: nejprve při informování a poté při zjišťování jeho názoru výslechem. 

Opačný výklad, totiž že soud při jednom setkání informuje dítě o situaci a okamžitě 

nato započne s výslechem, by vedl k popření smyslu tohoto ustanovení, totiž aby si 

dítě mohlo na základě sdělených informací vytvořit vlastní názor a tento vyjádřit. 

K vytvoření názoru musí dostat jistý časový prostor. Soud by měl tedy dítěti po 

sdělení relevantních informací vždy nabídnout možnost, aby si svůj názor na věc 

promyslelo a vyjádřilo ho později. Není však samozřejmě vyloučeno, aby dítě již při 

prvním setkání se soudem svůj názor sdělilo, ať už si ho vytvořilo na základě 

informací získaných od rodičů, sociální pracovnice či jinak. Dokonce se domnívám, 

že tento vzorec je mnohem pravděpodobnější, neboť žádné dítě nežije 

v informačním vzduchoprázdnu a projednávanou věc již může mít promyšlenu. 

Soudu je však povinnost dítě informovat stanovena především proto, aby bylo 

zajištěno, že dítě vždy dostane informace úplné a objektivní, což se nedá očekávat 

např. od rodičů, kteří jsou v rozvodovém řízení.  

Podobně jako dosud se zřejmě bude jednat o výslech podle § 100 odst. 4 o. s. 

ř., tedy výslech odlišný od svědeckého výslechu podle § 126 nebo výslechu účastníka 

řízení podle § 131 (o všech těchto druzích výslechu pojednávám podrobněji níže).  

Podle § 869 odst. 2 n. o. z. pokud podle zjištění soudu dítě není schopno 

informace náležitě přijmout nebo není-li schopno vytvořit si vlastní názor nebo 

není-li schopno tento názor sdělit, soud informuje a vyslechne toho, kdo je schopen 

zájmy dítěte ochránit. Zároveň se má za to, že dítě starší dvanácti let tyto schopnosti 

(informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento sdělit) má. Z  části věty před 

středníkem (dále jen „první části věty“) vyplývá, že soud musí nejprve zjistit, zda je 

dítě duševně natolik zralé, aby pochopilo informace, vstřebalo je a na jejich základě 

si vytvořilo vlastní názor, a teprve potom může započít s informováním. Je otázkou, 

zda musí toto zjištění učinit osobně, nebo se může spolehnout na vyjádření rodičů či 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí či jiné osoby, která je se stavem intelektuální 

zralosti dítěte obeznámena. Přikláním se k první možnosti, totiž že soud je povinen 

učinit toto zjištění zásadně osobně, a teprve v případě pochybností se může obrátit 

na znalce se žádostí o znalecký posudek nebo odborné vyjádření. Část věty za 
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středníkem (dále jen „druhá část věty“) zakládá vyvratitelnou domněnku (srov. 

zákonnou dikci „se má za to“), že dítě starší dvanácti let je zásadně schopno 

informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento sdělit. Zákonodárce tím chtěl 

zřejmě uzákonit ustálenou soudní praxi, kdy jsou běžně vyslýchány děti starší 

dvanácti let, podle mého názoru to však učinil poměrně nešťastnou formulací, 

kterou lze interpretovat také tak, že soud musí osobně vyslechnout pouze dítě starší 

dvanácti let, neboť pouze takové dítě je schopno interakce se soudem, zatímco 

výslech dětí mladších bude obvykle přenechán orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

nebo proveden jiným vhodným způsobem – tuto interpretaci podporuje také znění 

důvodové zprávy. Dovětek (obsažený v důvodové zprávě), že nic nebrání soudu 

vyslechnout i dítě mladší dvanácti let osobně přítomné, již nemůže tuto interpretaci 

nijak zvrátit. Zákonodárce tak vytváří nepochopitelný předpoklad, že děti mladší 

dvanácti let nemohou být duševně zralejší, než je jejich fyzický věk, a nemohou se 

vyjádřit kvalitativně srovnatelně s dětmi staršími. Jak uvádím na jiném místě této 

práce s příslušnou argumentací, stanovování jakékoliv věkové hranice v této oblasti 

je krok nesprávným směrem, a je překvapující, že se k němu uchyluje právě tento 

zákoník, který jinak klade velký důraz na autonomii soudního rozhodování, když 

„umožňuje soudci právo nalézat a tvořit.“105 

Další otázkou, která se při rozboru nové právní úpravy nabízí, je, jaký je 

vztah mezi první a druhou částí věty citovaného ustanovení, a přes veškerou snahu 

jsem nenašla uspokojivé vysvětlení. První část věty upravuje postup soudu v případě, 

že zjistí, že dítě (bez věkového omezení) je duševně nezralé přijmout informaci a na 

jejím základě si vytvořit názor a ten soudu sdělit – tehdy soud informuje a vyslechne 

toho, kdo je schopen zájmy dítěte ochránit –, druhá část věty však stanoví, že u 

dítěte staršího dvanácti let se má za to, že tyto schopnosti má. Znamená to tedy, že 

soud nemusí u dítěte staršího dvanácti let zkoumat jeho duševní zralost, může ihned 

započít s informováním, a teprve když v průběhu rozhovoru zjistí, že dítě není 

schopné informace přijmout, obrátí se na jeho zástupce, jak nabádá věta první? 

Takovýto výklad by znamenal, že soudce si v případě dítěte staršího dvanácti let 

ušetří úvodní zjišťování jeho duševní zralosti, tedy několik otázek, jinak bude postup 

u obou věkových kategorií stejný. Pokud ovšem soudy nebudou postupovat tak, jak 

                                                           

105 Eliáš, K., Havel, B.: Osnova občanského zákoníku. Osnova zákona o obchodních korporacích. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 18. 
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předjímá důvodová zpráva a osobně nebudou vyslýchat pouze děti starší dvanácti 

let… 

Podle citovaného ustanovení soud v případě dítěte, které není schopno 

přijmout informaci a vytvořit si vlastní názor a ten soudu sdělit, informuje a 

vyslechne toho, kdo je schopen zájmy dítěte ochránit, s tím, že se musí jednat o 

osobu, jejíž zájmy nejsou v rozporu se zájmy dítěte; podle důvodové zprávy ani 

nesmí hrozit rozpor v zájmech dítěte a této osoby. Touto osobou bude zřejmě jako 

dosud zákonný zástupce dítěte nebo jeho kolizní opatrovník, budou-li zájmy dítěte a 

jeho zákonného zástupce v rozporu. Z povahy věci vyplývá, že tato osoba musí být 

způsobilá zájmy dítěte ochránit. 

Je sympatické, že zákonodárce v druhé větě citovaného ustanovení opakuje 

důležitou zásadu, že názoru dítěte věnuje soud patřičnou pozornost, neboť jak 

připomíná důvodová zpráva,  superfluum non nocet. Míra pozornosti, kterou je povinen 

soud věnovat názorům dítěte, bude zřejmě i nadále vycházet z jeho věku, rozumové 

a citové zralosti, jak uvádí dosavadní judikatura k této otázce.106 

Nový občanský zákoník stanoví věkovou hranici dvanácti let také pro 

vyjádření souhlasu dítěte při jeho osvojování. Podle důvodové zprávy nelze nevidět, 

že osvojování dětí zpravidla velmi nízkého věku vytvořilo pravidlo, pokud jde o 

pozornost k zjištění případně existujícího názoru dítěte. Toto pravidlo má být 

napříště změněno.107 Zároveň má být samozřejmostí pojmutí náležitého zřetele 

k přání a názoru dítěte, pokud je schopno je vyjádřit.108 Podle nové právní úpravy109 

                                                           

106 Viz usnesení ÚS ze dne 16. 2. 2006, sp. zn. III. ÚS 707/2004: „... i když právo nezletilého svobodně 
vyjádřit svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají, je jeho nepopiratelným právem umožňujícím, byť 
jen do určité míry, vyrovnat nerovné postavení např. ve vztahu k jeho rodičům, případně koliznímu 
opatrovníkovi, přesto konečné hodnocení (posouzení) zájmů nezletilého přísluší dospělým, resp. v 
projednávané věci obecným soudům, které musí korigovat představy i názory nezletilého o tom, co je pro 
něj v konkrétní věci vhodné a co nikoli. Obecné soudy ve smyslu ustanovení § 100 odst. 3 (nyní odst. 4 – 
pozn. aut.) občanského soudního řádu tedy vyslechnou nezletilého, ale k názoru nezletilého přihlíží právě 
s ohledem na věk, rozumovou a citovou vyspělost nezletilého.“ 
107 Viz důvodovou zprávu k § 806 In Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník, s. 350, totéž autorka 
důvodové zprávy uvádí v článku M. Zuklínová: Stručné poznámky k osvojení in Havel, B., Pihera, V. 
(eds): Soukromé právo na cestě: Eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 385. 
108 M. Zuklínová: Stručné poznámky k osvojení in Havel, B., Pihera, V. (eds): Soukromé právo na cestě: 
Eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 384. 
109 § 806 a násl. n. o. z.:  
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je třeba vždy osobního souhlasu dítěte staršího dvanácti let. Vyjádření souhlasu 

předchází řádné poučení ze strany soudu o účelu, obsahu a důsledcích souhlasu 

dítěte s osvojením. Zákon nevyžaduje osobní souhlas dítěte pouze ve dvou 

případech: jestliže je mimo jakoukoli pochybnost, že by byl postup požadující osobní 

souhlas osvojovaného dítěte v zásadním rozporu se zájmy dítěte, nebo že dítě není 

schopno posoudit důsledky souhlasu. Tyto výjimky jsou zajisté potřebné, neboť se 

mohou v praxi snadno vyskytnout situace, kdy by mohlo být trvání na souhlasu 

dítěte překážkou osvojení. Podrobněji je souhlas dítěte s osvojením rozebrán níže 

v podkapitole Řízení o osvojení. 

Věkovou hranici stanoví nový občanský zákoník také pro nutnost vyjádření 

souhlasu nezletilého dítěte při změně příjmení v případech upravených v § 862 n. o. 

z. U dítěte mladšího patnácti let se ke změně vyžaduje jeho vyjádření, dítě starší 

patnácti let musí se změnou svého příjmení souhlasit (§ 863 n. o. z.).  

Nová právní úprava práva dítěte na informace a práva dítěte sdělit svůj názor 

v řízení, které se ho dotýká, by podle mého názoru byla zdařilá, kdyby vůbec 

nestanovila žádné konkrétní věkové hranice. Je nesporné, že tvůrci příslušných 

ustanovení nového občanského zákoníku stávající úpravu zmodernizovali a učinili 

v ní tolik potřebné změny. Stanovením věkových hranic však uzákonili pouze 

aktuální soudní praxi, která však někdy může tendovat k tomu, aby si usnadnila práci 

(a výslech mladších dětí rozhodně náročnou záležitostí je, ať už po stránce časové, či 

pro nutnost důkladné přípravy na informování a výslech). Všeobecnému přijetí 

zvoleného řešení v odborných kruzích by také napomohlo, kdyby byly uvedené 

věkové hranice v důvodové zprávě okomentovány.  

Česká republika je opakovaně kritizována Výborem pro práva dítěte OSN, 

který jí vytýká nedostatečnou úpravu práva dítěte být slyšeno bez ohledu na jeho 

věk. Naposledy Výbor po přezkoumání třetí a čtvrté pravidelné zprávy České 

republiky předložené v souladu s čl. 44 Úmluvy o právech dítěte přijal 17. 6. 2011 

závěrečná doporučení, z nichž cituji: 

                                                                                                                                                                     

§ 806 
(1) Dosáhlo-li osvojované dítě alespoň dvanácti let, je třeba vždy jeho osobního souhlasu, ledaže je mimo 
jakoukoli pochybnost, že by byl postup požadující osobní souhlas osvojovaného dítěte v zásadním 
rozporu se zájmy dítěte, nebo že dítě není schopno posoudit důsledky souhlasu. 
(2) Dříve než se osvojované dítě vyjádří, soud je řádně poučí o účelu, obsahu a důsledcích souhlasu s 
osvojením. 
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„34. Zatímco Výbor bere na vědomí, že smluvní strana částečně 

implementovala právo dítěte, aby bylo přihlíženo k jeho názorům, mj. v občanském 

soudním řádu …, je znepokojen tím, že je velmi rozšířené tradiční vnímání dětí jako 

objektů a nikoli jako subjektů práv. V této souvislosti je Výbor znepokojen tím, že 

ne všechna soudní a správní řízení, včetně řízení o přiznání mezinárodní ochrany, 

umožňují přímé vyslechnutí názorů dítěte, nezávisle na jeho právním zástupci nebo 

opatrovníku. Dále je Výbor znepokojen tím, že v praxi není přihlíženo k názorům 

dítěte ve věcech, jako je svěření dítěte do péče anebo odebrání dítěte z existujícího 

rodinného prostředí. 

35. … respektování názorů dítěte zůstává legislativně neupraveno nebo není 

dostatečně dodržováno v praxi. … Výbor je rovněž znepokojen tím, že smluvní 

strana nemá iniciativy zaměřené na vytváření systémů zohledňujících názory dětí ve 

všech rozhodnutích, která se jich týkají. 

36. Výbor opakuje své doporučení (CRC/C/15/Add.201) smluvní straně, aby 

zavedla komplexní právní úpravu práva dítěte být slyšeno, jež by platila pro soudy, 

správní orgány, instituce, školy, výchovné ústavy a rodiny v záležitostech týkajících 

se dětí a zaručovala právo odvolání proti takovým rozhodnutím, v souladu s čl. 12 

Úmluvy. … Výbor rovněž doporučuje smluvní straně, aby přijala opatření 

umožňující přímé vyslechnutí názorů dítěte ve všech řízeních týkajících se dětí, a v 

souvislosti s tím, aby poskytla přiměřené záruky a mechanismy zajišťující účinnou 

realizaci takové participace dítěte zamezující jeho manipulaci nebo zastrašování. …“ 

Je zřejmé, že nový občanský zákoník stanovisku Výboru vyhovuje opět 

pouze částečně. De lege ferenda by tedy bylo žádoucí uvedené věkové hranice 

vypustit a nechat zcela na posouzení soudu, zda je dítě schopno vytvořit si vlastní 

názor a ten pak sdělit.  

 

2.1.5. Právní úprava výslechu nezletilého jako účastníka řízení 

Dítě, které je účastníkem řízení, má právo být slyšeno a vyjádřit svůj názor na 

projednávanou záležitost. Tato zásada vyplývá z výše probíraných mezinárodních 

smluv (zejména Úmluvy o právech dítěte), unijní normotvorby i české právní úpravy 

(zejména § 100 odst. 4 o. s. ř., § 31 odst. 3 zák. o rod.).  

Ustanovení § 100 odst. 4 vede soud k tomu, aby názor dítěte zjistil osobně, a 

to výslechem. Tato povinnost je soudu stanovena vždy, je-li účastníkem řízení 
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nezletilé dítě, které je schopno formulovat své názory. Ustanovení odstavce 4 bylo 

přeformulováno novelou o. s. ř. č. 295/2008 Sb., účinnou od 1. 10. 2008. Do té 

doby platilo, že soud zjišťoval názor dítěte buď prostřednictvím jeho zástupce, nebo 

příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí, anebo výslechem dítěte. Novela 

tedy stanovila prioritu zjišťování názoru dítěte jeho výslechem.110 

Podle A. Mackové předmětem výslechu podle § 100 odst. 4 není prokázání 

nějaké skutečnosti ve smyslu důkazu, ale zjištění názoru dítěte, výslech podle § 100 

odst. 4 tedy nelze považovat za výslech účastníka coby důkazní prostředek ve smyslu 

§ 131. Není však vyloučeno, aby i takový důkaz byl v řízení proveden, jsou-li splněny 

předpoklady uvedené v tomto ustanovení; předmět a účel obou výslechů je totiž 

odlišný.111 

Podobně J. Bureš v komentáři k probíranému ustanovení uvádí, že se nejedná 

o výslech ve smyslu dokazování, ale o zjištění názoru (stanoviska) nezletilého; 

ustanovení o dokazování (zejména § 131 o. s. ř.) se při něm proto neuplatní.112 Autor 

zároveň uvádí, že od zjišťování názoru dítěte podle § 100 odst. 4 je potřeba 

odlišovat postup soudu v řízení, jehož účastníkem je nezletilé dítě, které má ovšem 

vzhledem k předmětu řízení procesní způsobilost v rozsahu hmotněprávní 

způsobilosti k právním úkonům (viz výše výklad o procesní způsobilosti).  

Zde se autoři dotkli citlivého místa českého civilního procesu – rozlišování 

sporného a nesporného řízení. Ačkoliv totiž ustanovení § 100 odst. 4 směřuje 

                                                           

110 Na tomto místě bych ráda uvedla poznatky vyplývající z judikatury kanadských soudů, pokud jde o 
výslech dítěte. Čerpala jsem ze studie „Syndrom odcizeného rodiče v pojetí amerických, kanadských a 
britských soudů“, kterou zpracoval Český helsinský výbor, dostupné z www.helcom.cz. 
Soudci často přijímají dopisy, faxy, prohlášení a jiné dokumenty, které zjevně napsaly děti. Tyto 
dokumenty jsou poskytovány rodiči. Jejich připuštění není obvykle namítáno, neboť by to mohlo vypadat 
jako „umlčování dítěte“ nebo nucení jej svědčit, nebo protože neexistují pochyby o přáních dítěte. 
V mnoha případech píšou děti bez právních zástupců přímo soudci (v jednom případě cítil desetiletý 
chlapec značný tlak obou rodičů a nechtěl žádného z nich ranit. V dopise soudci chlapec žádal, aby směl 
sdělit svá přání pouze jemu. Soudce projednal obsah dopisu s právníky obou stran a strany souhlasily, že 
rodiče dopis neuvidí). Soudci chtějí, aby děti věděly, že jejich dopis četli, ale obvykle jim nepřisuzují 
velkou váhu, snad s výjimkou starších dětí, které se vyjádřily v souladu s dalšími důkazy. Soudce, který 
věří, že dítě k napsání dopisu navedl rodič, má právo takový dopis jako důkaz odmítnout. 
Někdy rodič chce, aby soud dítě vyslechl. Soudci mají s ohledem na ochranu zájmů dítěte možnost takový 
návrh odmítnout, i když dítě s výslechem souhlasí. Soudci mají většinou obavy, že by takové svědectví 
mohlo dítěti ublížit nebo poškodit jeho vztah s druhým rodičem. Nicméně v Québecu civilní soudy 
předpokládají, že děti mají být u soudu vyslechnuty. Proto devíti nebo desetileté děti, které se přejí mluvit 
přímo se soudcem, mohou svědčit. Nicméně řízení je dětem přizpůsobeno – například je obvyklé, že 
rodiče v tomto případě opustí soudní síň. 
111 Macková, A. In David, L., Ištvánek, F., a kol.: OSŘ komentář, s. 463 a násl. 
112 Bureš, J. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 650. 
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významově spíše do oblasti nesporných řízení, kdy dítě je účastníkem řízení, neboť 

se jedná o jeho osobní záležitosti (např. řízení o výchově a výživě), je zařazeno pod 

nadpisem „postup v řízení“ do obecných ustanovení o řízení v prvním stupni, tedy 

obecně do řízení sporných. Pokud bychom komentované ustanovení vykládali 

striktně pozitivněprávně, zásadami § 100 odst. 4 by se měl řídit výslech všech 

nezletilých, tedy i těch, kteří jsou účastníky sporného řízení na základě § 20 odst. 1. 

Považuji však za absurdní, aby ve sporném řízení, jehož účastníkem je nezletilý 

s procesní způsobilostí, byl zjišťován jeho názor prostřednictvím orgánu sociálně-

právní ochrany dětí.  Připustíme-li, že úmysl zákonodárce směřoval pouze k úpravě 

výslechu nezletilého účastníka nesporného řízení, čemuž nasvědčuje i důvodová 

zpráva, lze s oběma autory souhlasit. Neznamená to však, že schvaluji postup 

zákonodárce, díky němuž se pravé podstaty novelizovaného ustanovení lze dobrat 

pouze teleologickým výkladem. 

Přes uvedené názory, se kterými se ztotožňuji, se shodně s D. Melicharovou 

(Frintovou)113 domnívám, že nic nebrání pro výslech dítěte jako účastníka řízení 

(podle § 100 odst. 4) použít podpůrně ustanovení § 131 o. s. ř. Tak odst. 1 se 

samozřejmě neuplatní, neboť podle § 100 odst. 4 soud zjistí názor dítěte vždy za 

podmínek tam uvedených a ustanovení § 100 odst. 4 je k § 131 v poměru speciality. 

Nic však soudu nebrání analogicky aplikovat v řízení s dítětem jako účastníkem 

řízení § 131 odst. 2, podle něhož je povinností účastníků řízení, tedy i dítěte, se 

dostavit k výslechu, nařídí-li soud důkaz výslechem účastníků. Právu dítěte být 

slyšeno podle mého názoru odpovídá povinnost se k výslechu dostavit. Dále mají 

účastníci řízení povinnost při svém výslechu vypovědět pravdu a nic nezamlčovat, o 

čemž mají být soudem poučeni. Také toto ustanovení lze analogicky aplikovat při 

výslechu nezletilého účastníka řízení. Ustanovení § 131 odst. 3 odkazuje na obdobné 

použití ustanovení § 126 odst. 3 o výslechu svědka, které lze při výslechu nezletilého 

rovněž přiměřeně použít (blíže viz kapitolu pojednávající o nezletilém jako 

svědkovi). 

 

Postup při výslechu nezletilého 

Občanský soudní řád neupravuje speciální postup pro výslech nezletilého 

účastníka řízení, přesněji řečeno zjišťování názoru nezletilého dítěte výslechem. Lze 

                                                           

113 Melicharová, D.: Specifika výslechu nezletilého v civilním řízení. Soudce č. 7‒8/2008. 
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se však s určitými modifikacemi inspirovat ustanovením § 126 odst. 2 a 3 o postupu 

při výslechu svědka. 

Výslech dítěte lze rozdělit stejně jako u výslechu dospělého na dvě fáze: 

výslech ad generalia (všeobecný), jehož součástí je poučení dítěte o významu jeho 

výpovědi, o jeho právech a povinnostech (na rozdíl od svědeckého výslechu zde 

nepřichází do úvahy poučení o trestněprávních následcích křivé výpovědi), a výslech 

ad specialia (k věci).114 Soudce musí při výslechu postupovat přiměřeně věku a 

rozumové vyspělosti dítěte, trpělivě a laskavě.115 Ještě před započetím výslechu by 

měl navázat s dítětem emocionální kontakt, vyptat se ho podle věku na školu či 

školku, sourozence, oblíbené volnočasové aktivity, oblíbené hračky. Již v této fázi si 

může soudce udělat představu o vývojové zralosti dítěte a o tom, zda je dítě schopno 

formulovat své názory, což je zákonnou podmínkou pro výslech podle § 100 odst. 4. 

Při poskytování poučení i při samotném výslechu musí volit takové jazykové obraty, 

které jsou pro vyslýchané dítě srozumitelné a pochopitelné, a tyto obraty musí 

doslovně zaznamenat při protokolaci, aby bylo zřejmé, že dítěti se dostalo poučení 

v souladu s občanským soudním řádem.116  

Na počátku výslechu ad specialia je nutno nechat dítě spontánně vypovídat 

vlastními slovy. Je zcela nevhodné dítě přerušovat, byť za účelem upřesnění či 

usměrnění jeho výpovědi, neboť se tím tlumí ochota a připravenost dítěte vypovídat. 

Je naopak žádoucí dítě povzbuzovat přikyvováním, pozorným nasloucháním, 

udržováním očního kontaktu, pokud o něj dítě stojí. Doplňující otázky může soudce 

klást až v okamžiku, kdy si je jist, že dítě svou spontánní výpověď ukončilo a dále 

neví, co říci.  

Jako obecná zásada platí i pro výslech nezletilých zákaz sugestivních a 

kapciózních otázek. 

Zároveň si musí být soudce vědom délky výslechu – schopnost koncentrace u 

předškolních či mladších školních dětí je omezená. Zákon sice neupravuje možnost 

přerušení či ukončení výslechu, pokud by však provedení tohoto úkonu nebo 

                                                           

114 Winterová, A. a kol.: Civilní 2011, s. 240. 
115 Dětem starším patnácti let soudce při výslechu vyká (§ 14 odst. 1 jednacího řádu). Tím posiluje jejich 
sebevědomí a zdůrazňuje význam jejich výpovědi. Viz Jirsa, J., Vávra, L., Janek, K., Meduna, P.: Klíč 
k soudní síni. Příručka pro začínající soudce a advokáty. Praha: Lexis Nexis CZ, 2006. 
116 Melicharová, D.: Specifika výslechu nezletilého v civilním řízení. Soudce č. 7‒8/2008, s. 65. 



57 

 

pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na psychický stav vyslýchaného nezletilého 

dítěte, soudce tak může učinit i bez výslovného ustanovení v zákoně.117 

S ohledem na zabránění negativnímu důsledku opakování výslechu nezletilého 

dítěte je nezbytné jeho výslech přesně dokumentovat (tzn. přesné znění otázek, 

přímou řeč dítěte) a pečlivě zpracovat celkový protokol o výslechu. Běžný postup, 

kdy soudce diktuje podstatný obsah svědecké výpovědi, by u nezletilého dítěte mohl 

vést k nenapravitelnému znehodnocení jeho výpovědi.118 

Výslech dítěte může soud provést i bez přítomnosti dalších osob (zejména 

účastníků řízení – většinou rodičů), lze-li očekávat, že by jejich přítomnost mohla 

dítě ovlivnit tak, že by nevyjádřilo svůj skutečný názor. Zákon neukládá soudu 

povinnost provést výslech vždy bez přítomnosti jiných osob, ale dává mu na zvážení, 

zda tento postup nebude pro ochranu zájmů dítěte a pro větší věrohodnost jeho 

výpovědi vhodnější. Jak již bylo uvedeno, podle J. Bureše se nejedná o výslech ve 

smyslu dokazování, ale o zjištění názoru (stanoviska) nezletilého; ustanovení o 

dokazování (zejména § 131 o. s. ř.) se při něm proto neuplatní.119 Platí tedy, že 

účastníci řízení nemohou uplatňovat námitku porušení svých procesních práv, není-li 

jim umožněna přítomnost při rozhovoru soudu s dítětem.120 Autorka citovaného 

článku H. Nová uvádí příklad z praxe, kdy rodiče, zastoupení v řízení advokátem, se 

dožadovali alespoň přítomnosti svého advokáta při výslechu svých dětí, aby byli 

přesně informováni o sdělení svých dětí a mohli je tímto způsobem ovlivňovat. 

Jejich hlavním argumentem bylo tvrzení, že v ustanovení § 100 odst. 3 (dnes odst. 4) 

o. s. ř. jsou uvedeni rodiče, případně jiné osoby zodpovědné za výchovu dítěte, 

právní zástupci tam však uvedeni nejsou, proto by jim měla být umožněna 

přítomnost při výslechu dětí. Autorka článku je přesvědčena, že jejich stanovisko 

bylo chybné, neboť pokud rodiče jako zastoupení nějaké právo nemají, nemůže ho 

mít ani jejich zástupce. Tento názor zastává v komentáři k občanskému soudnímu 

řádu i J. Bureš121 a uvádí další argument: Kdyby byl v řízení zastoupen pouze jeden 

z rodičů, byl by druhý odepřením osobní přítomnosti při výslechu dítěte 

diskriminován porušením principu rovnosti.  

                                                           

117 Melicharová, D.: Specifika výslechu nezletilého v civilním řízení. Soudce č. 7‒8/2008, s. 65. 
118 Čírtková, L.: Forenzní psychologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004, s. 330.  
119 Bureš, J. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 650. 
120 Nová, H.: Rodičovská zodpovědnost v českém právu (4.). Právo a rodina  10/2008, s. 17. 
121 Bureš, J. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 650. 
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Jak však správně uvádí J. Bureš, je vyloučeno utajit obsah výpovědi dítěte před 

rodiči, neboť mají právo nahlížet do spisu a s obsahem výpovědi dítěte budou 

seznámeni nejpozději prostřednictvím odůvodnění rozsudku.122 

Na rozdíl od ustanovení § 100 odst. 4 stanoví občanský soudní řád v řízení o 

povolení uzavřít manželství (§ 194 odst. 2) striktně, že nezletilý nupturient musí být 

vyslechnut bez přítomnosti jiných osob bez výjimky – výslechu tedy nesmí být 

přítomen ani právní zástupce samotného nezletilého nupturienta. 

Podle výslovné zákonné dikce může soud ve výjimečných případech zjistit 

názor dítěte též prostřednictvím jeho zástupce, znaleckého posudku nebo orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí. Naopak J. Bureš v komentáři uvádí, že výslech před 

soudem je opatřením výjimečným, které má své opodstatnění jen v případech, kdy 

nepostačují prostředky, které dítě méně zatěžují, tedy zjištění názoru dítěte 

prostřednictvím rodičů, což by mělo být podle autora pravidlem, nebo 

prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Tento názor je tedy v přímém 

rozporu s textem zákona, jakkoliv lze souhlasit s tím, že výslech u soudu dítě 

zatěžuje. Záleží však na soudci, aby zabezpečil pro výslech dítěte optimální 

podmínky a vedl výslech takovým způsobem, který dítě zatíží co nejméně (viz dále). 

Nicméně se domnívám, že komentář v citovaném vydání pouze nezareagoval na 

novelu, která změnila priority ve způsobu výslechu dítěte. 

Také při zjišťování názoru dítěte prostřednictvím orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí zákon nepředpokládá přítomnost zástupců.  

Odlišně stanoví slovenský občiansky súdny poriadok, který jako způsoby 

zjišťování názoru nezletilého uvádí v § 100 odst. 3 zjišťování názoru nezletilého 

prostřednictvím zástupce nezletilého, dále příslušného orgánu sociálněprávní 

ochrany a sociální kurately a konečně přímo soudem, přičemž dle judikatury je věcí 

soudu, který ze způsobu zjištění názoru nezletilého zvolí.123 Autorka k citované 

právní úpravě uvádí, že zjišťování názoru prostřednictvím orgánu sociálně-právní 

ochrany a sociální kurately se považuje za méně formální a pro nezletilého proto 

vhodnější. Zároveň je ho možno v porovnání se zjišťováním názoru 

prostřednictvím zástupce nezletilého považovat za objektivní a nestranný. Soud se 

                                                           

122 Tamtéž, s. 650. 
123 Usnesení NS SR sp. zn. 2 Cdo 193/2007, citováno dle Ficová, S. a kol.: Ochrana práv maloletých, s. 
205. 
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tím však obírá o možnost zjišťovat názor nezletilého bezprostředně a rozhodovat se 

i na základě neverbálních projevů nezletilého.124 

K názoru dítěte soud přihlíží s přihlédnutím k jeho věku a rozumové 

vyspělosti (§ 100 odst. 4 poslední věta o. s. ř.). Jedná se o názor dítěte zjištěný jak 

výslechem dítěte soudem, tak zjištěný jinými zákonem dovolenými způsoby – zákon 

nepřikládá žádnému způsobu zjištění názoru dítěte vyšší hodnotu. Citované 

ustanovení nařizuje soudu k názoru dítěte přihlédnout, tedy vzít ho do úvahy při 

rozhodování. To by se mělo v praxi promítnout tak, že soudce uvede názor dítěte 

jako jeden z argumentů v odůvodnění rozhodnutí – v případě, že bude názoru dítěte 

vyhověno –, či musí v opačném případě pečlivě odůvodnit, proč názor dítěte 

v rozhodnutí nerespektoval.  

Úloha soudu může být v této otázce někdy obtížná, zejména dostane-li se 

zjištěný názor dítěte do rozporu s jeho zájmem vyjádřeným například znaleckým 

posudkem či zprávou kolizního opatrovníka.125 K této otázce se vyjádřil Ústavní 

soud ve svém usnesení ze dne 16. 2. 2006, sp. zn. III. ÚS 707/2004, v němž sice 

respektuje právo nezletilého vyjádřit svůj názor, konečné posouzení jeho nejlepšího 

zájmu však ponechává plně v rukou soudu: „...i když právo nezletilého svobodně 

vyjádřit svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají, je jeho nepopiratelným 

právem umožňujícím, byť jen do určité míry, vyrovnat nerovné postavení např. ve 

vztahu k jeho rodičům, případně koliznímu opatrovníkovi, přesto konečné 

hodnocení (posouzení) zájmů nezletilého přísluší dospělým, resp. v projednávané 

věci obecným soudům, které musí korigovat představy i názory nezletilého o tom, co 

je pro něj v konkrétní věci vhodné a co nikoli. Obecné soudy ve smyslu ustanovení § 

100 odst. 3 (nyní § 100 odst. 4 – pozn. aut.) občanského soudního řádu tedy 

vyslechnou nezletilého, ale k názoru nezletilého přihlíží právě s ohledem na věk, 

rozumovou a citovou vyspělost nezletilého.“ Ústavní soud tímto stanoviskem 

vyjadřuje určitou přednost názoru „dospělých“ před názorem dítěte, ačkoliv poslední 

věta naznačuje, že tato přednost nemusí v případě staršího, rozumově i citově 

vyspělého dítěte platit. 

Probírané problematice se věnoval i významný český psycholog E. Bakalář, 

podle jehož názoru „dostane-li se stanovisko nezletilého do rozporu se stanoviskem 
                                                           

124 Gešková, K. In Ficová, S. a kol.: Ochrana práv maloletých, s. 206.  
125 Hrubá, M.: Procesní práva dítěte – právo být slyšeno. Dostupné na www.law.muni.cz/sborniky/ 
dp08/files/pdf/obcan/hruba.pdf. 
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orgánu péče o děti (dnes orgánu sociálně-právní ochrany dětí) a třeba i se závěrem 

znaleckého posudku, úvahy soudu se mohou dostat do patové situace. Vzhledem k 

tomu, že věková hranice nezletilého není nikde pro tento procesní úkon taxativně 

stanovena, je na úvaze soudu, kdy přizná nezletilému schopnost formulovat své 

vlastní názory a jakou důkazní váhu jim s ohledem na věk a úroveň dítěte bude 

přikládat. Lze konstatovat, že taktně a spíše neformálně provedené vyslechnutí nejen 

dítě psychicky nepoškodí, nýbrž naopak přispěje k naplnění zásady zjištění 

skutečného stavu věci, přitom důkazní hodnotu takového vyslechnutí soud zváží 

s ohledem na celkový dojem z tohoto úkonu.“126 S tímto závěrem polemizuje 

Veřejný ochránce práv, který ve svém stanovisku uvádí, že „je nezbytné, … aby 

rozhodující soudní nebo správní orgán posuzoval názor nezletilého s ohledem na 

jeho věk a rozumovou vyspělost a z těchto skutečností vycházel při posuzování 

relevance názoru nezletilého. Mimo jiné i za účelem posouzení relevance názoru 

dítěte se v praxi vypracuje tam, kde mohou vzniknout pochybnosti, znalecký 

posudek z oblasti psychologie, který by v případě rozporu některých aspektů 

výpovědi dítěte a znaleckého posudku měl být prioritní.“127 Osobně se ztotožňuji 

spíše s názorem E. Bakaláře, nicméně i stanovisko Veřejného ochránce práv může 

být v některých situacích inspirativní. 

 

Věková hranice pro výslech nezletilého v aktuální a budoucí právní 

úpravě 

V aktuální úpravě není stanovena věková hranice, od níž je soudce povinen 

dítě vyslechnout, či od níž je zbaven povinnosti zkoumat rozumovou vyspělost 

vyslýchaného dítěte. Jinak je tomu však v připravované rekodifikaci občanského 

zákoníku, která pro oblast rodinného práva zakotvuje zcela novou věkovou hranici 

dvanácti let, a to ve dvou případech. 

Tak jednak pro povinný výslech osvojovaného dítěte ohledně jeho souhlasu s 

osvojením (§ 806 n. o. z.),128 jednak pro posuzování schopnosti dítěte porozumět 

                                                           

126 Bakalář E., Novák D.: Právní aspekty znalecké činnosti psychologů při posuzování výchovných 
předpokladů rodičů s nezletilými dětmi. Sborník. Aspi Publishing, 1993. 
127 Viz Sborník stanovisek veřejného ochránce práv, Rodina a dítě, dostupné na http://www.ochrance.cz/ 
uploads/tx_odlistdocument/Rodina_a_dite.pdf 
128 § 806 a násl. n. o. z.:  
§ 806 
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sdělené informaci, vytvořit si vlastní názor a ten sdělit – u dítěte staršího dvanácti let 

se má za to, že tyto schopnosti má (§ 809 n. o. z., část věty za středníkem).129 

Důvodová zpráva zvolenou věkovou hranici nijak nevysvětluje. 

Část odborníků130 se však staví proti určení pevné věkové hranice. Tak H. 

Nová v citovaném článku správně uvádí, že tento návrh nerespektuje obecně známý 

poznatek, že každé dítě je jiné a jinak se vyvíjí. Dále přináší poměrně zajímavý 

argument, že děti mají být co nejméně zapojovány do sporů svých rodičů, naopak by 

měly být chráněny a od sporů rodičů pokud možno izolovány. Rovněž by neměly 

být obeznámeny se stavem rodinných účtů, o majetkových záležitostech rodičů, ale 

ani o určitých selháních rodičů. S tímto požadavkem je povinná účast dětí v řízení 

(byť v postavení svědka) v přímém rozporu. Podle autorky citovaného článku 

zapojování dětí do těchto problémů často následně ztěžuje jejich budoucí výchovu, 

podlamuje autoritu rodičů a děti neúměrně zatěžuje. Každý rodič může také dítě 

vědomě či nevědomě ovlivňovat, a ani to není pro výchovu žádoucí. Podle mého 

názoru je však možné zjistit názor dítěte jeho výslechem podle § 100 odst. 4, aniž by 

                                                                                                                                                                     

(1) Dosáhlo-li osvojované dítě alespoň dvanácti let, je třeba vždy jeho osobního souhlasu, ledaže je mimo 
jakoukoli pochybnost, že by byl postup požadující osobní souhlas osvojovaného dítěte v zásadním 
rozporu se zájmy dítěte, nebo že dítě není schopno posoudit důsledky souhlasu. 
(2) Dříve než se osvojované dítě vyjádří, soud je řádně poučí o účelu, obsahu a důsledcích souhlasu s 
osvojením. 
 
§ 807 
(1) Nedosáhlo-li dítě věku alespoň dvanácti let, dá jeho jménem souhlas s osvojením jeho opatrovník; 
opatrovníkem soud jmenuje zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí. Dříve než dá opatrovník 
souhlas, zjistí všechny rozhodné skutečnosti, které ho povedou k závěru, že osvojení bude v souladu se 
zájmy dítěte. 
(2) Je-li to možné, soud vyslechne i osvojované dítě a vezme na jeho vyjádření zřetel s ohledem na stupeň 
jeho duševního vývoje. 
 
§ 808 
Osvojované dítě může svůj souhlas s osvojením odvolat až do rozhodnutí o osvojení. 
129 § 867 n. o. z.: 
§ 867 
(1) Před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, poskytne soud dítěti potřebné informace, aby si 
mohlo vytvořit vlastní názor a tento sdělit. 
(2) Není-li podle zjištění soudu dítě schopno informace náležitě přijmout nebo není-li schopno vytvořit si 
vlastní názor nebo není-li schopno tento názor sdělit, soud informuje a vyslechne toho, kdo je schopen 
zájmy dítěte ochránit, s tím, že se musí jednat o osobu, jejíž zájmy nejsou v rozporu se zájmy dítěte; o 
dítěti starším dvanácti let se má za to, že je schopno 
informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento sdělit. Názoru dítěte věnuje soud patřičnou 
pozornost. 
130 Nová, H.: Rodičovská zodpovědnost v českém právu (4.). Právo a rodina  10/2008, s. 17 a násl., 
Melicharová, D.: Specifika výslechu nezletilého v civilním řízení. Soudce č. 7‒8/2008, s. 66. 
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bylo fyzicky účastno samotného řízení, v němž se uvedené záležitosti probírají. 

Nerespektování tohoto ustanovení by bylo porušením jeho práva být slyšeno ve 

všech řízeních týkajících se jeho osoby, které mu zaručuje Úmluva o právech dítěte.  

 

Některé aspekty výslechu nezletilých dětí v německém právu 

Pro srovnání uvádím některé aspekty výslechu nezletilých dětí v německém 

právním řádu.131 Výslech nezletilého dítěte je upraven jednak v německém 

občanském zákoníku (dále jen „BGB“), procesní aspekty pak v zákonu o řízení ve 

věcech rodinných a záležitostech dobrovolného soudnictví (dále jen „FamFG“). 

Podle § 1617 odst. 2 BGB soud vyhoví žádosti o svěření dítěte do výchovy, pokud je 

s tím druhý rodič srozuměn a pokud dítě starší čtrnácti let neprojeví opačný názor. 

Právo dítěte účinně odporovat návrhu jednoho z rodičů však není chápáno jako 

právo veta. Soud při rozhodování o žádosti o zrušení společné výchovy a svěření 

dítěte do péče navrhovateli sleduje především, zda to nejlépe odpovídá zájmům 

dítěte.  

Názor dítěte je vnímán jednak jako indicie pro existující psychické vazby a 

jednak jako projev sebeurčení. Věková hranice, odkdy si dítě samo může vytvořit 

rozumný názor na věc, je podobně jako u nás velmi diskutována. V současné době je 

při zohlednění dalších okolností považován názor dvanáctiletého dítěte za relativně 

spolehlivý podklad pro rozhodování. 

Procesní úprava výslechu dítěte před soudem je obsažena v § 159 FamFG. 

Zásadně se ukládá soudu provést výslech dítěte staršího čtrnácti let, přičemž od 

výslechu lze upustit pouze v případě, jedná-li se výlučně o majetkové záležitosti 

dítěte a výslech jako takový není opodstatněn (§ 159 odst. 1 FamFG). Výslech dítěte 

mladšího čtrnácti let se provede tehdy, pokud jeho sklony, vazby nebo vůle jsou pro 

rozhodnutí ve věci relevantní nebo pokud je jeho vyslechnutí žádoucí z jiných 

důvodů (§ 159 odst. 2 FamFG). Upustit od výslechu lze jen ze závažných důvodů – 

jakmile však tyto důvody odpadly, výslech se neprodleně provede (§ 159 odst. 3 

FamFG). Ustanovení § 159 odst. 4 FamFG upravuje právo dítěte být informováno a 

právo vyjádřit se: Dítě má být vhodným a věku odpovídajícím způsobem 

                                                           

131 V následujícím textu jsem čerpala z článku Novák, D., Novák, V.: Komparace české a německé právní 
úpravy institutu výslechu nezletilých dětí v občanském soudním řízení. Právo a rodina 3/2011, s. 17 a 
násl. V dalším odkazuji též na literaturu tam uvedenou. 
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informováno o předmětu i možném výsledku řízení, pokud toto neohrozí jeho další 

vývoj či výchovu; dítěti je dána příležitost vyjádřit se. Ustanovil-li soud dle § 158 

FamFG v řízení opatrovníka, má být tento při výslechu dítěte přítomen. Způsob 

výslechu je dán na zvážení soudu. 

Podle autorů citovaného článku zůstává otázkou, nakolik to, co dítě řekne či 

chce, je závazné pro dospělé a zejména pro státní orgány, když dítě právě v tomto 

věku je podle jiných předpisů nezpůsobilé kupříkladu k občanskoprávním úkonům. 

Podle mého názoru, který jsem uvedla již na jiných místech této práce, by věkové 

hranice neměly bránit výslechu dítěte, které již dokáže si vytvořit a zformulovat 

vlastní názor, a zatímco sedmileté dítě jistě není schopno posoudit např. podmínky 

kupní smlouvy, je rozhodně ve většině případů schopno popsat své city a pocity vůči 

svým rodičům, sourozencům, případně dalším příbuzným.  

V některých zemích se striktně rozlišuje mezi sporným a nesporným 

rozvodem. Pro obě varianty existují různé závazné předpisy. Například ve Švýcarsku 

v případě nesporných rozvodů vyslýchá dítě mladší 11 let soudce, u sporných 

rozvodů přechází vedení výslechu dítěte mladšího 11 let na odborníky (proškolené 

sociální pracovnice, specializované psychology).132 

 

2.2. Nezletilý jako svědek, specifika výslechu nezletilého svědka 

Výslech svědka je jedním z důkazních prostředků, jimiž se získávají přímé 

důkazy o skutečnostech důležitých pro řízení. Svědecká výpověď je mnohdy 

důkazem nenahraditelným, proto je povinnost svědčit před soudem uložena zásadně 

všem fyzickým osobám,133 tedy i nezletilým dětem. Z podstaty věci vyplývá, že 

výslech nezletilého vykazuje oproti výslechu dospělé osoby určitá specifika daná jeho 

věkem a rozumovou vyspělostí.  

Občanský soudní řád neobsahuje speciální ustanovení o výslechu nezletilých 

svědků, nestanoví ani žádnou věkovou hranici pro svědeckou způsobilost. Pro 

splnění úkolu svědka je však potřeba, aby byl schopen vnímat určitou skutečnost a 

vypovídat o tom, co vnímal.134 Analogicky lze též použít § 100 odst. 4, který určuje 

                                                           

132 Čírtková, L.: Výslech dítěte a jeho úskalí. 2. Právo a rodina 4/2010, s. 9. 
133 Bureš, J. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 886. 
134 Melicharová, D.: Specifika výslechu nezletilého v civilním řízení. Soudce č. 7‒8/2008, s. 64. 



64 

 

jako jediné hledisko svědecké způsobilosti nezletilého účastníka řízení schopnost 

formulovat své názory.  

Na výslech nezletilého svědka se tedy přiměřeně použije § 126 o. s. ř. 

Nezletilého svědka je potřeba poučit o jeho právech a povinnostech, ovšem 

přiměřeně jeho rozumovým schopnostem. Tak je potřeba nezletilého svědka 

seznámit s povinností uvést všechny skutečnosti úplně a nic nezamlčovat, s právem 

odmítnout takovou výpověď, která by měla za následek nebezpečí trestního stíhání 

jeho samého (v případě svědka staršího 15 let) nebo jeho osoby blízké, s trestními 

následky křivé výpovědi (v případě svědka staršího 15 let) a s právem na svědečné. Je 

ovšem otázkou, zda je nezletilý svědek vůbec schopen posoudit důvody pro 

odepření výpovědi a formulovat je natolik pregnantně, aby důvodnost odepření 

výpovědi mohl soud posoudit dle § 126 odst. 1 in fine.  

Na formu poučení nezletilého svědka, způsob vedení výslechu a protokolaci 

jeho výpovědi se plně vztahuje to, co jsem dříve uvedla k výslechu nezletilého jako 

účastníka řízení. 

 

2.2.1. Psychologické aspekty výslechu nezletilého 

V této podkapitole se zaměřuji na mimoprávní aspekty výslechu nezletilého 

dítěte. Ačkoliv odborná literatura135 se věnuje tomuto tématu spíše z hlediska 

trestního práva procesního, jsou některé její poznatky nanejvýš využitelné i při 

vyslýchání nezletilého dítěte pro účely civilního řízení. K tomuto závěru dospěli i 

autoři článku o výslechu nezletilých dětí v občanském soudním řízení.136 Zároveň 

však trefně uvádějí, že opatrovnická řízení, v nichž se rozhoduje o vhodnosti úpravy 

poměrů dětí po rozchodu jejich rodičů, mají svá specifika spočívající v tom, že děti 

tu nevystupují jako oběti trestných činů, ani jako jejich svědci. Vystupují zde 

v podstatě v roli jakýchsi arbitrů ve sporu svých rodičů, které mají (vyjma 

patologických případů) rády a jimž mohou prezentovanými informacemi ublížit. 

                                                           

135 Tématem forenzní psychologie, do něhož spadá i psychologie výslechu a potažmo výslechu 
nezletilého, se dlouhodobě zabývá L. Čírtková. Z jejího díla jsem vybrala poznatky, které lze aplikovat na 
výslech nezletilého v civilním řízení, a které v této kapitole shrnuji. Podrobněji viz Čírtková, L.: Forenzní 
psychologie. 2. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 332 a násl., Čírtková, L.: 
Výslech dítěte a jeho úskalí. 1. Právo a rodina 3/2010, s. 9 a násl., Čírtková, L.: Výslech dítěte a jeho 
úskalí. 2. Právo a rodina 4/2010, s. 6 a násl. 
136 Novák, D., Novák, V.: Komparace české a německé právní úpravy institutu výslechu nezletilých dětí 
v občanském soudním řízení, s. 17. 
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Naopak ze strany rodičů může dojít k patologickému chování, tedy ovlivňování 

výpovědí dětí. Patologii vidí autoři v tom, že ovlivňujícím rodičům nejde tak ani o 

blaho jejich dětí jako spíše o jejich vlastní ego, které je vede k tomu, že své děti učí 

vědomě lhát, neprávem obviňovat, případně i bezdůvodně nenávidět blízké osoby (o 

tom více v závěru této kapitoly). 

Jak uvádí L. Čírtková, v  současné době se má za to, že děti jsou běžně, nikoliv 

výjimečně nebo zřídka, způsobilé poskytnout věrohodnou a platnou výpověď. Pro 

svědeckou způsobilost jsou klíčové tři oblasti: vnímání, řeč a paměť. Všechny tři jevy 

reprezentují vývojově podmíněné komplexní psychické procesy, a jsou tudíž závislé i 

na věku dítěte. 

Mladší děti (do čtyř až pěti let) neumí ještě současně mentálně zpracovat vjemy 

z komplexní, podnětově bohaté situace. Zaměří se pouze na určité, pro ně podstatné 

detaily. Ty vnímají přesně, zapamatují si je a umí je i reprodukovat z paměti. 

Přibližně do šesti let věku nejsou děti také schopny přesně diferencovat mezi 

podstatnými a vedlejšími aspekty děje. Může u nich docházet také k prolínání 

skutečných vjemů s fantazijními představami. Naopak jsou děti v tomto věku 

schopny vnímat podrobnosti a vylíčit takovou okolnost, která na ně silně zapůsobila. 

Zhruba od sedmi let věku se u dětí rozšiřuje kapacita a výkonnost vnímání. Prakticky 

to znamená, že děti registrují i neutrální okolnosti, které se jich osobně netýkaly 

vůbec, nebo jen okrajově. Současné studie dokazují, že v průměru od deseti let věku 

lze předpokládat, že výkonnost vnímání není podstatně omezena. 

Na otázku, odkdy funguje dětská paměť stejně jako u dospělých, nelze 

jednoznačně odpovědět. I velmi malé děti (kolem tří let věku) jsou schopny si 

významnou událost uchovat v paměti v časovém intervalu od šesti do deseti měsíců. 

V tomto časovém intervalu mohou v dobře vedeném výslechu poskytnout relevantní 

informace k věci. 

Některé psychologické výzkumy dokonce nasvědčují tomu, že za příznivých 

okolností mohou být děti školního věku schopny lepších paměťových výkonů než 

např. vysokoškoláci. Pamatují si prožité události spíše popisným, fotografickým 

způsobem, méně filtrují vnímané informace, a proto mohou překvapit líčením 

detailů, které dospělému pozorovateli spíše uniknou. V konkrétním případě se 

ovšem vyslýchající může setkat s větší či menší způsobilostí vyslýchaného dítěte. 

Paměťový výkon záleží na řadě faktorů, mimo jiné i na mentální zralosti dítěte.  
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Pokud jde o specifikace řečového chování u dětí, zhruba od čtyř let ovládá 

většina dětí gramatické základy mateřského jazyka. Paralelně s tím dochází neustále 

k rozšiřování slovní zásoby. Přibližně od šesti let jsou děti schopny vyprávět 

komplexnější, obsáhlejší historky. S rozvíjejícími se gramatickými dovednostmi se 

děti odpoutávají od bezprostřední přítomnosti (tady a teď). Tím je otevřena cesta 

pro tvorbu abstraktních představ. Z pohledu vyslýchání je třeba zdůraznit, že dokud 

nedojde k ukončení procesů osvojování gramatické kompetence, mohou se děti 

dopouštět chyb v porozumění výrokům druhé osoby. Čtyř až pětileté dítě tak může 

dezinterpretovat věty v trpném rodě. Také složitá souvětí, zachycující různé časové 

souslednosti, představují pro dítě oříšek. Zmíněné nedokonalosti v řečové 

kompetenci dítěte vedou i k neadekvátnímu vyhodnocení výpovědi dítěte. Špatné 

porozumění výrokům dítěte pak může mít neblahé následky. 

Odpovědi malých dětí jsou často mále diferencované, krátké. Dětem totiž 

chybí širší slovní zásoba, proto podávají jen stručné odpovědi. 

Většina expertů se shoduje v závěru, že zhruba od dvanácti let věku dítěte lze 

vycházet z poznatků obecné psychologie o fungování vnímání, paměti a řečového 

chování. To ovšem neznamená, že kognitivní a emocionální vývoj osobnosti dítěte je 

ukončen – znamená to pouze, že při vyslýchání dětí starších dvanácti let je možné 

vycházet z předpokladu, že procesy vnímání, paměti a řečové kompetence nejsou již 

výrazně modifikovány vývojovými zvláštnostmi. Místo obecných vývojových 

specifik tak nastupují spíše specifika vyplývající z individuality prožívání puberty a 

osobnosti dítěte. 

Při výkladu psychologických zvláštností výslechu dětí je potřeba upozornit na 

aspekt sugesce. Je doloženo, že sugestibilita (tj. schopnost přijímat nekriticky, 

automaticky a bezděčně cizí názory) je závislá mj. i na věku: v dětství je v průměru 

vyšší a s přibývajícím věkem jí ubývá. Z toho se vyvozuje závěr, že děti bývají při 

výslechu více ovlivnitelné než dospělí. Zdá se, že děti reagují zpravidla velmi citlivě 

na působení vyslýchajícího: snaží se vycítit či odhadnout jeho očekávání a také jim 

vyhovět. Dítě pak uvádí to, co si myslí, že chce vyslýchající slyšet. Vyslýchající by měl 

proto při výslechu dítěte pečlivě formulovat otázky tak, aby nenapovídaly či 

nenaznačovaly směr odpovědi. Při výslechu by se měl průběžně ujišťovat, že rizika 

neuvědomovaného, bezděčného sugestivního působení jsou minimální, že používá 

verbální i neverbální prostředky jednoznačným a pro dítě srozumitelným způsobem. 
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V případech, kdy se nelze vyhnout návodným otázkám (od události již uplynula delší 

doba a pro osvěžení paměti dítěte je použit jeho starší výrok nebo údaj třetí osoby), 

lze z dětské výpovědi použít pouze tu část, která jde dále než opakované údaje (tzv. 

dodatek). Lze použít i tzv. kontrární otázky (dotaz na to, co se objektivně nemohlo 

přihodit) s nadějí, že dítě bude evidentní nesmysl vyvracet a přitom spontánně zmíní 

důležité okolnosti, na které by si jinak nevzpomnělo. 

Autorka citované publikace upozorňuje také na riziko uzavřených otázek (typu 

ano-ne), kdy i dospělí mají tendenci spíše přitakat než odporovat, a u dětí je tato 

tendence ještě výraznější. Děti jsou schopny vyslovit ano i na otázky, kterým 

nerozumí nebo které jsou zcela nesmyslné. Zřejmě proto, že záporná odpověď 

navozuje dojem odporu, a proto se jeví jako neslušná, nevychovaná reakce.  

Další psychologickou zvláštností výslechu dítěte je vliv vnějšího prostředí a 

celkové atmosféry výslechu. Vnější prostředí je chápáno jako důležitý psychologický 

moment, který může výrazně ovlivnit celkovou výpověď. Vybavení místnosti by 

mělo být využitelné i pro navázání prvního kontaktu s dítětem (např. hračky, knihy, 

obrázky). Je nasnadě, že tyto požadavky nesplňuje jednací místnost v soudní budově. 

Je tedy nanejvýš vhodné se výslechu v tomto formálním prostředí vyhnout a 

upřednostnit méně strohé prostředí – může to být např. k tomuto účelu určená 

místnost přímo v soudní budově (barevně vymalovaná, s pohodlným nábytkem, 

vybavená obrázky, knihami a hračkami), případně kancelář soudce. 

Odpovědnost za celkovou atmosféru výslechu nese vyslýchající – na něm 

záleží, zda bude dítě uvolněné a ochotné spolupracovat. Pro potřebnou atmosféru 

výslechu je např. zcela nevhodné, když se vyslýchající pasuje do role rodiče a s 

výchovnými úmysly se vyjadřuje k chování dítěte (kárá ho, poučuje o slušném 

chování atd.). 

Z uvedeného je zřejmé, že výslech nezletilého dítěte klade na vyslýchajícího 

značné nároky, a to zejména ve dvou ohledech: jednak má vyslýchající zabránit 

zbytečnému stresování dítěte a jednak má vhodným postupem zjistit pravdivé 

informace k věci. Ačkoliv se oba cíle jeví jako protichůdné, opak je pravdou. 

Odbourání zbytečného stresu se totiž příznivě promítne do svědeckého výkonu 

dítěte a tím i do kvality jeho výpovědi.137 

                                                           

137 Čírtková, L.: Výslech dítěte a jeho úskalí. 2. Právo a rodina 4/2010, s. 9. 



68 

 

Na závěr této podkapitoly se zmíním o některých psychologických specifikách 

výslechu dítěte v opatrovnických řízeních. Jedná se spíše o určité nástrahy číhající na 

vyslýchajícího, které spočívají v tom, že každé dítě je závislé na svých rodičích, a 

nadto může být korumpováno, vydíráno, případně programováno některým 

z rodičů.138 

Korumpováním dítěte se rozumí tolerování jeho nevhodného chování, 

podporování jeho závislosti na korumpujícím rodiči a nevyžadování plnění 

povinností. Korumpující rodič zneužívá závislosti dítěte k jeho škodě pro svůj 

procesní prospěch, neboť očekává, že tím přetáhne dítě na svou stranu. 

Citové vydírání dítěte spočívá v tom, že rodič-vyděrač líčí dítěti hrozivé 

následky toho, nevypoví-li dítě před soudem v jeho prospěch. Vypráví mu, jak bude 

smutný, jak bude trpět, jak mu dítě těžce ublíží, jak pomůže zlu atd. 

Programování dítěte spočívá ve vymývání mozku (brainwashing), které může 

vést až ke stavu, nazývaném psychology a psychiatry syndrom zavrženého rodiče. 

Programující rodič vytrvale degraduje druhého rodiče a nekriticky idealizuje sám 

sebe. Vítaná je izolace od druhého rodiče. Výsledkem může být trvalé poznamenání 

dítěte, tedy poškození jeho psychického vývoje. 

Vyslechnutí dítěte může být významným podkladem pro rozhodování soudu 

jedině tehdy, žije-li dítě stále pohromadě s oběma rodiči. Jestliže soud svěří 

předběžným opatřením dítě do péče jednoho z rodičů, se kterým žije odděleně od 

rodiče druhého, potom informační význam jeho vyslechnutí je pro soud výrazně 

nižší. Jen ojediněle za těchto okolností dítě předškolního nebo mladšího školního 

věku vyjádří před soudem vůli žít po rozvodu s druhým s rodičů, když na prvém 

rodiči je jinak ve všech směrech zcela závislé. Relevantnost výslechu nezletilého 

dítěte ovšem roste s jeho věkem.139 Na tento poměrně zajímavý poznatek musím 

reagovat pouze stručnou poznámkou, že soud by však v žádném případě neměl na 

výslech dítěte rezignovat. 

Jak jsem již uvedla, výslech nezletilého dítěte klade na vyslýchajícího nemalé 

nároky. Soudce je především znalcem práva a nikoliv erudovaným psychologem či 

psychiatrem. Vzhledem k tomu se lze, zejména u mladších dětí, přiklonit spíše ke 

                                                           

138 Novák, D., Novák, V.: Komparace české a německé právní úpravy institutu výslechu nezletilých dětí 
v občanském soudním řízení, s. 19 a násl. 
139 Novák, D., Novák, V.: Komparace české a německé právní úpravy institutu výslechu nezletilých dětí 
v občanském soudním řízení, s. 20. 
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znaleckému posouzení, neboť znalci (psychologové a psychiatři) používají vědecky 

ověřené postupy, přičemž na prověření všech aspektů mají více času než soudce 

v soudní síni.140 Tento argument však lze přijmout skutečně jen u dětí mladšího 

věku. U dětí starších se přikláním k osobnímu výslechu dítěte soudcem, a to jednak 

s ohledem na význam bezprostřednosti získání důkazu soudcem, jednak s ohledem 

na procesní ekonomii. Je zřejmé, že požadavek osobního výslechu klade zvýšené 

nároky na zkušenosti vyslýchajícího soudce. Podle mého názoru by mělo být školení 

opatrovnických soudců v tomto směru samozřejmostí. Není správným systémovým 

řešením obvyklá praxe, kdy soudce, který nemá zkušenosti s výslechem nezletilého, 

jmenuje pro tento (procesní) úkon znalce.141 

 

2.3. Nezletilý jako dítě mladší 15 let-pachatel činu jinak trestného 

2.3.1. Soudnictví ve věcech mládeže obecně 

V roce 2004 nabyl účinnosti zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže 

za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže – dále též jen z. s. m.), který upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za 

protiprávní činy uvedené v trestním zákoníku, opatření ukládaná za tyto protiprávní 

činy a postup, rozhodování a výkon soudnictví v těchto věcech. Jedná se o zákon 

moderní, který plně respektuje mezinárodněprávní standardy zacházení s delikventní 

mládeží, jakož i Úmluvu o právech dítěte,142 nicméně přesto se nevyhnul některým 

nedostatkům, které vedly k přijetí několika novelizací.143 

Účelem zákona deklarovaným v jeho § 1 odst. 2 je, aby se na pachatele činu 

jinak trestného užilo takové opatření, které účinně přispěje k tomu, aby se nadále 

páchání protiprávního činu zdržel a našel si společenské uplatnění odpovídající jeho 

                                                           

140 Bakalář, E., Novák, D., Žáčková, D., Warshak, R. A.: Slyšení nezletilého dítěte před opatrovnickým 
soudem. Praha: Triton, 2008. 
141 K tématu soudních znalců srov. zajímavý post M. Mareše na blogu Jiné právo. Mareš, M.: Proč je ČR 
státem soudních znalců? Dostupné na http://jinepravo.blogspot.cz/2008/04/pro-je-r-sttem-soudnch-
znalc.html 
142 Podle důvodové zprávy k návrhu zákona, dostupné na webových stránkách Poslanecké sněmovny 
www.psp.cz. 
143 Jako příklad tohoto tvrzení lze v oblasti činů jinak trestných dětí mladších patnácti let uvést nedostatek 
alternativ pro uložení opatření – v původním znění byly pouze tři: dohled probačního úředníka, zařazení 
do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné 
péče a ochranná výchova. Postupnými novelizacemi byl katalog opatření rozšířen o výchovnou povinnost, 
výchovné omezení, napomenutí s výstrahou a ochranné léčení. Zejména absence možnosti uložit 
ochranné léčení byla citelná, neboť dětem mladším patnácti let s duševní poruchou nebylo možno uložit, 
aby se podrobily adekvátní péči v příslušném odborném zařízení. 
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schopnostem a rozumovému vývoji a podle svých sil a schopností přispěl k odčinění 

újmy vzniklé jeho protiprávním činem. Řízení musí být vedeno tak, aby přispívalo 

k předcházení a zamezování páchání protiprávních činů. 

Citovaný zákon používá pojem mládeže pro všechny děti mladší 18 let, který 

zahrnuje jak děti mladší patnácti let, tak mladistvé, kteří v době spáchání činu 

dovršili věk 15 let a nepřekročili 18 let svého věku. Protiprávní činy mladistvých se 

v intencích citovaného zákona nazývají provinění, protiprávní činy dětí mladších 15 

let nesou označení činů jinak trestných. Dalším důležitým pojmem z. s. m. je soud 

pro mládež, kterým je zvláštní senát nebo v zákonem stanovených případech 

předseda takového senátu nebo samosoudce příslušného okresního, krajského, 

vrchního a Nejvyššího soudu [§ 2 odst. 2 písm. d) z. s. m.]. 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže upravuje řízení ve věcech provinění 

mladistvých pachatelů, zatímco ve věcech činů jinak trestných dětí mladších patnácti 

let odkazuje na předpisy upravující občanské soudní řízení.144 S ohledem na 

civilněprocesní zaměření této práce ponechávám stranou řízení o proviněních 

spáchaných mladistvými a předmětem této kapitoly bude pouze postavení 

nezletilého v řízeních o činech jinak trestných dětí mladších patnácti let, v nichž 

soud pro mládež postupuje podle předpisů upravujících občanské soudní řízení. 

Samotné řízení o činech jinak trestných dětí mladších patnácti let bude popsáno níže 

v další části této práce jako jedno z řízení, jichž se nezletilý účastní.  

Na závěr této podkapitoly o soudnictví ve věcech mládeže pro úplnost uvádím 

stručnou komparaci různých systémů soudnictví nad mládeží, která čerpá 

z příspěvku M. Vrábelové předneseného v rámci Olomouckých právnických dnů 

2009.145 

Obecně lze konstatovat, že některé evropské země aplikují welfare model,146 

zatímco jiné upřednostňují striktnější zacházení s nezletilými pachateli. Mnoho států 

                                                           

144 § 96 z. s. m.: Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje soud pro mládež v řízení podle této hlavy podle 
předpisů upravujících občanské soudní řízení. 
145 Vráblová, M.: Porovnávacia analýza systémov súdnictva nad mládežou. In Olomoucké právnické dny 
2009. Olomouc: Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Iuridicum Olomoucense o.p.s. 
2009, s. 363 a násl. 
146 Welfare systém jako model soudnictví nad mládeží je charakterizován těmito znaky: 

a. rozsáhlá pravomoc soudce pro mládež ohledně volného uvážení, založená na zásadě, že soudce 
musí jednat v nejlepším zájmu dítěte. Těžištěm tohoto systému soudnictví nad mládeží je 
individualita dítěte a ne spáchaný čin; 

b. při aplikaci opatření se klade větší důraz na výchovu a léčbu namísto trestu; 
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míchá prvky obou filosofií v rámci jednoho zákona, zatímco jiné státy mají 

rozdvojené systémy, v rámci nichž může soud vystupovat buď jako soud pro mládež 

(children courts), nebo rodinný soud (family courts), s tím, že má pravomoc 

aplikovat buď výchovné prostředky, pokud je to postačující, nebo tresty, je-li to 

nevyhnutelné. 

Pohled na zahraniční právní úpravy zobrazuje mnoho odlišností. Z tohoto 

pohledu lze rozlišit systémy soudnictví nad mládeží do tří skupin: 

První skupina zahrnuje anglofonní země s výjimkou Skotska a včetně 

Nizozemí. Tato skupina je orientována výrazně justičně, je charakterizována 

retribučním, někdy až represívním přístupem, přičemž silný důraz je kladen na 

princip zodpovědnosti mladistvých, princip „just desert“ (pouze dle zásluh), a 

princip odpovědnosti rodičů za jednání jejich dítěte. Tyto znaky vykazuje především 

systém soudnictví nad mládeží ve Spojených státech amerických, je však zajímavé, 

jak dalece Velká Británie a Nizozemí přijaly rétoriku a zkušenosti z USA, zvlášť 

pokud jde o rostoucí počet mladých lidí umísťovaných do zařízení. Na druhou 

stranu má většina zemí zavedenu širokou škálu alternativních sankcí (Kanada, USA, 

Nizozemí), restorativní justici (Severní Irsko) a preventivní opatření a odklony 

(Irsko, Velká Británie, Nizozemí). 

Dalším charakteristickým rysem, který země z první skupiny odlišuje, je jejich 

pragmatismus a silný důraz na to, „co a jak“ dělají, zahrnující ověřené způsoby 

zásahů a prevenci. Lze pozorovat obrovský zájem na prevenci a značné snahy o 

snížení kriminality mládeže právě prostřednictvím preventivních opatření, a to 

v důsledku empirických důkazů, že zásahy v útlém věku jsou o mnoho efektivnější 

než zásahy během dospívání a v dospělosti. Navíc anglosaská tradice zahrnuje silný 

vliv empirických výzkumů, který bohužel absentuje v mnohých evropských 

kontinentálních zemích. To mimo jiné znamená, že se prevence kriminality stala 

zvláštní disciplínou kriminologie, založenou na rozvoji, implementaci a 

zhodnocování zásahů, ať už preventivních, nebo konkrétních programů zacházení 

s mladistvými. Důsledkem těchto výzkumných snah je skutečnost, že nejnovější 

způsoby zásahů uplatňovaných v rámci systému soudnictví nad mládeží, jakož i 

                                                                                                                                                                     

c. snížení formálnosti procesních postupů: hlavní líčení nejsou veřejná a celý proces probíhá důvěrně, 
v zájmu ochrany soukromí mladistvého. 
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preventivní programy realizované v Evropě byly původně rozvíjené v USA a 

Kanadě.  

Druhou skupinu zemí tvoří převážně státy kontinentální Evropy, které jsou 

mimořádně orientovány na model „welfare“, resp. na blaho a prospěch dítěte. 

Nejlepším příkladem je přístup Německa k mladistvým. Stejně tak ve Francii a Belgii 

je možné pozorovat silnou tradici welfare, a to i přes snahy o změnu směrem k více 

restriktivnímu systému. Ve Francii i v Německu se rozvíjel výrazně humánní přístup 

k pachatelům trestných činů založený na respektu a odmítání praktik směřujících 

k jejich degradaci, resp. ponížení. Je zajímavé, že stejný humánní princip je 

uplatňován i vůči mladistvým. Tento přístup je však charakteristický i pro další země 

kontinentu: Švýcarsko, Španělsko, Řecko, země východní Evropy. V rámci legislativy 

soudnictví nad mládeží ve východoevropských zemích je možné sledovat přijetí 

odklonů a alternativních sankcí, v některých zemích (včetně České republiky) je 

patrný vliv legislativy Rady Evropy a západoevropských zemí, faktem však zůstává 

nadále respektovaný welfare model.  

Třetí a poslední skupina je tvořena skandinávskými zeměmi a Skotskem. 

Všechny čtyři skandinávské země mají velmi podobný systém soudnictví nad 

mládeží. Princip zásluhy (just desert) typický pro anglosaské země se výrazně promítl 

do švédské právní úpravy, a drobné náznaky lze najít i v úpravě Dánska. V praxi to 

znamená kladení většího důrazu na samotný trestný čin a na zodpovědnost 

mladistvých za jejich skutky. Přes tyto nové prvky zůstaly systémy soudnictví nad 

mládeží věrné „welfare“ modelu, ve zdrženlivosti trestání a umísťování mladistvých 

v zařízeních, s důrazem na programy zacházení. Stejně tak spoléhají na empirické 

výzkumy dopadů uplatňované politiky.  

Souhlasím s autorkou citovaného článku, že je potřeba se pokusit spojit 

empiricky ověřený přístup anglosaských zemí s výrazně humanistickou tradicí 

systému soudnictví nad mládeží kontinentální Evropy, aby výsledkem bylo vytvoření 

systému reflektujícího nejlepší zájem dítěte a zároveň vyhovujícího potřebám 

společnosti. 

 

2.3.2. Ochrana procesních práv dítěte, zajištění obhajoby 

Dítě mladší patnácti let není trestně odpovědné (§ 89 z. s. m.), nelze tedy proti 

němu vést trestní řízení. Dopustí-li se však činu jinak trestného, je povinno se 
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podrobit opatřením uloženým mu soudem pro mládež v občanském soudním řízení. 

V tomto řízení, které je svou povahou řízením ve věcech péče o nezletilé, je dítě 

mladší patnácti let účastníkem řízení. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 

poskytuje ochranu práv dítěte následujícími instituty: 

Při ukládání opatření podle tohoto zákona je potřeba přihlížet k osobnosti 

dítěte, včetně jeho věku a rozumové a mravní vyspělosti, zdravotnímu stavu, jakož i 

jeho osobním, rodinným a sociálním poměrům, přičemž důvodem k uložení tohoto 

opatření nemůže být politické, národní, sociální nebo náboženské smýšlení dítěte, 

jeho rodiny nebo rodiny, v níž žije, anebo způsob výchovy dítěte (§ 3 odst. 3 z. s. 

m.). V tomto ustanovení se otiskují základní lidská práva upravená jak 

mezinárodními smlouvami, tak Listinou.  

V § 3 odst. 5 se zákon odvolává na zásadu presumpce neviny.147 Podle mého 

názoru však této zásadě neodpovídá dikce některých dalších ustanovení. Tak v ust. § 

90 o zahájení řízení se v každém odstavci uvádí slovní spojení „dítě mladší patnácti 

let, které se dopustilo činu jinak trestného“, ačkoliv teprve v samotném řízení má 

soud dokazováním zjistit, zda dítě mladší patnácti let čin jinak trestný spáchalo. 

Stejně tak v ust. § 91 o účastnících řízení používá zákon toto slovní spojení. Právní 

úprava v hlavě III. tak vytváří dojem, že rozhodnutí o tom, zda se dítě mladší 

patnácti let dopustilo činu jinak trestného, udělá policie či státní zástupce, zatímco 

soudu přísluší pouze rozhodovat o uložení opatření. Je nasnadě, že právní úprava 

podle uvedeného výkladu by byla v přímém rozporu s čl. 40 Listiny148 a Úmluvy o 

právech dítěte, proto všechny orgány činné v řízení podle tohoto zákona ji vykládají 

ústavně konformně a o tom, zda dítě mladší patnácti let spáchalo čin jinak trestný, 

skutečně rozhoduje až soud v řízení podle § 176 o. s. ř. a podle hlavy III. z. s. m. na 

základě provedeného dokazování. Nicméně se domnívám, že by zákonodárce měl 

                                                           

147 Ustanovení § 3 odst. 5 zní:  
(5) V řízení podle tohoto zákona je třeba chránit osobní údaje osoby, proti níž se řízení vede, a její 
soukromí, aby každá taková osoba byla chráněna před škodlivými vlivy, a při dodržení zásady, že je 
považována za nevinnou, dokud její vina nebyla prokázána zákonným způsobem. 
148 čl. 40 odst. 1 a 2 Listiny: 
(1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. 
(2) Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným 
odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena. 
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v zájmu přesnosti a srozumitelnosti právní úpravy o zpřesnění zákonné dikce de lege 

ferenda uvažovat.149 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže široce upravuje ochranu osobnosti, 

osobních údajů a soukromí dítěte, proti němuž se řízení vede (§ 52 až 54 ve spojení s 

§ 92 odst. 3). Podle důvodové zprávy citovaný zákon prosazuje zvláštní zájem na 

ochraně soukromí a osobnosti dítěte mladšího patnácti let, který odůvodňuje 

upřednostnění utajení informace týkající se jeho činu jinak trestného před ústavní 

zásadou veřejnosti řízení. Cílem je co největší odstranění škodlivých vlivů řízení na 

dítě mladší patnácti let, včetně vlivů difamujících jeho osobu.150 

Jako základní zásada je v § 3 odst. 5 stanoveno, že v řízení podle tohoto 

zákona je třeba chránit osobní údaje osoby, proti níž se řízení vede, a její soukromí, 

aby každá taková osoba byla chráněna před škodlivými vlivy. Tak podle § 52 z. s. m. 

mohou orgány činné podle tohoto zákona zveřejňovat jen takové informace o řízení, 

kterými nebude ohroženo dosažení účelu takového řízení a které neodporují 

požadavku ochrany osobnosti dítěte mladšího patnácti let a jeho osobních údajů. 

Nikdo nesmí jakýmkoliv způsobem zveřejnit žádnou informaci, ve které je uvedeno 

jméno a příjmení dítěte nebo která by umožnila dítě identifikovat (§ 53 odst. 1, 

výjimky jsou upraveny v odst. 2 až 4). Rovněž výsledek řízení o uložení opatření 

dítěti mladšímu patnácti let, které se dopustilo činu jinak trestného, může být 

uveřejněn ve veřejných sdělovacích prostředcích až po právní moci rozhodnutí, 

kterým bylo řízení skončeno, a jen bez uvedení jména a příjmení dítěte, dalších 

účastníků řízení a jejich opatrovníků nebo jiných zástupců (§ 94 odst. 1 z. s. m., 

                                                           

149 Slovní spojení „dítě mladší patnácti let, které se dopustilo činu jinak trestného“ lze nahradit např. 
spojením „dítě mladší patnácti let, které je podezřelé, že se dopustilo činu jinak trestného“, pokud by snad 
spojení „dítě mladší patnácti let, které je podezřelé ze spáchání činu jinak trestného“ připadalo zákonodárci 
příliš difamující. 
150 Autoři návrhu zákona odůvodňují odstraněním škodlivých vlivů řízení na dítě také používání termínu 
„provinění“. Podle jejich názoru vyjádřeného v důvodové zprávě nevhodnost použití termínu trestný čin 
u kategorie mladistvých pachatelů vyplývá z toho, že nevyjadřuje přesně podstatu jednání mladistvého, 
když společnost je za takové jeho jednání přinejmenším spoluodpovědná, neboť se jí nepodařilo vytvořit 
vhodné náhradní výchovné prostředí (v případech, že mladistvý musel vzhledem k nefunkční rodině 
vyrůstat v ústavním zařízení, které bohužel často samo přispělo k jeho delikventním projevům) nebo 
chyběly vhodné a včasné výchovné zásahy do jeho narušeného rodinného prostředí. Ze strany 
mladistvého se proto jedná skutečně více než o trestný čin o pouhé provinění, které v sobě neobsahuje 
tak výrazné odsouzení a tím i stigmatizující prvky jako je tomu u termínu trestný čin. Ostatně z takové 
kritické analýzy vycházel i zákonodárce v roce 1931, když ve svém zákoně o trestním soudnictví nad 
mládeží důsledně označuje všechny činy spáchané mladistvými za provinění, bez ohledu na to, zda by byly 
tehdejší trestněprávní terminologií označeny u dospělých jako přestupky, přečiny či zločiny (srov. k tomu i 
řadu současných evropských i mimoevropských právních úprav). 
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v odstavci 2 stanoví zákon možnost výjimek, které může povolit soud). Veřejnými 

sdělovacími prostředky se rozumí především tisk, rozhlas, televize a veřejně 

přístupná počítačová síť (Internet). 

K ochraně soukromí dítěte přispívá i stanovení omezeného okruhu osob, které 

se smí řízení účastnit. Kromě účastníků řízení stanovených ustanovením § 91 odst. 1 

je to opatrovník dítěte ustanovený podle § 91 odst. 2, účast při jednání povolí soud 

pro mládež vždy i úředníkům Probační a mediační služby (§ 92 odst. 2). 

Nerozhodne-li soud pro mládež jinak, konají se jednání s vyloučením veřejnosti. 

Rozsudek se sice vyhlašuje vždy veřejně (viz § 92 odst. 3 ve spojení s § 54 odst. 3, § 

156 odst. 1 o. s. ř.), soud však všechny osoby přítomné v jednací síni při vyhlášení 

poučí o povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních údajích dítěte, o nějž v řízení 

jde.151  

Soud pro mládež ustanoví dítěti ihned po zahájení řízení opatrovníka, kterým 

musí být vždy advokát. Toto opatření je významným zvýšením ochrany práv dítěte 

v řízení, a to plně odůvodněným, neboť jde o řízení, které navazuje na údajné 

spáchání činu jinak trestného dítětem mladším patnácti let, v němž se řeší i důležité 

právní otázky – zda jde o čin jinak trestný a zda takový čin spáchalo dítě mladší 

patnácti let.152 Při pečlivém studiu právní úpravy však vyvstane tento problém: 

Zatímco mladistvý musí mít obhájce od okamžiku, kdy jsou proti němu použita 

opatření podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže nebo provedeny úkony podle 

trestního řádu, včetně úkonů neodkladných a neopakovatelných, ledaže nelze 

provedení úkonu odložit a vyrozumění obhájce o něm zajistit (§  42 odst. 2 z. s. m.), 

dítěti mladšímu 15 let soud ustanoví advokáta až po podání návrhu státního zástupce 

na uložení opatření (§ 91 odst. 2 ve spojení s § 90 z. s. m.). Je však potřeba si 

uvědomit, že pro dokazování se uplatní § 120 a násl. o. s. ř., což mj. znamená, že 

jako důkazních prostředků lze v řízení o uložení opatření podle hlavy III. z. s. m. 

mimo jiných využít i spisové materiály státních orgánů. K důkazu lze například číst 

protokol o ohledání místa činu, protokol o domovní prohlídce, dokonce i záznam o 

vysvětlení podaný svědkem či osobou podezřelou.153 Všechny tyto důkazy však 

                                                           

151 Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušáková, M.: Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 
2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 880. 
152 Viz důvodovou zprávu k návrhu zákona, dostupnou na webových stránkách Poslanecké sněmovny 
www. psp.cz, sněmovní tisk č. 210/0. 
153 Jonášová, R.: Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let. Bulletin advokacie 1‒2/2009, s. 53. 
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orgány činné v řízení podle z. s. m. opatřily před zahájením řízení, kdy ještě dítě 

nemělo ustanoveného advokáta. Znamená to tedy, že dítě mladší patnácti let mohlo 

podávat vysvětlení ke svému činu, aniž bylo zastoupeno! Podle mého názoru je zde 

ochrana práv dítěte mladšího patnácti let přinejmenším nedostatečná. Je sice možné, 

aby dítě mělo advokáta, nejedná se však v žádném případě o opatrovníka ve smyslu § 

91 odst. 2 z. s. m. De lege ferenda by bylo žádoucí změnit právní úpravu v tom 

smyslu, že dítěti musí být ustanoven opatrovník-advokát již v okamžiku, kdy orgány 

činné v řízení podle tohoto zákona začnou s dítětem mladším patnácti let jednat jako 

s podezřelým ze spáchání činu jinak trestného. 

Právo dítěte být slyšeno ve všech řízeních jeho se týkajících (vyplývající 

z Úmluvy o právech dítěte) je naplněno v ustanovení § 92 z. s. m., podle něhož dítě 

mladší patnácti let sice nemusí být v řízení vyslechnuto, bylo-li jeho jednání, v němž 

je spatřován čin jinak trestný, spolehlivě prokázáno jiným způsobem, jeho názor ve 

věci však musí být vždy zjištěn. Zákon nestanoví způsob tohoto zjištění, lze tedy 

pomocí analogie legis použít ustanovení § 100 odst. 4 o. s. ř., do úvahy tedy přichází 

zjištění názoru dítěte soudem pro mládež (mimo jednání), pracovníkem orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí nebo zástupcem dítěte (zákonným nebo ustanoveným 

opatrovníkem-advokátem). 

Určitou zárukou zvláštní ochrany práv dítěte mladšího patnácti let je i zásada 

stanovená v § 3 odst. 8 z. s. m., podle níž soudci, státní zástupci, příslušníci 

policejních orgánů a úředníci Probační a mediační služby působící v trestních věcech 

mládeže musí mít zvláštní průpravu pro zacházení s mládeží. Tato zásada je 

rozvedena (pouze pro řízení proti mladistvým) dále v § 36 z. s. m.154  

 

  

                                                           

154 § 36 z. s. m. 
Osobní a odborné předpoklady 

V řízení proti mladistvým je třeba dbát toho, aby vyšetřování, projednávání i rozhodování jejich trestních 
věcí bylo svěřováno osobám, jejichž znalost otázek souvisících s výchovou mládeže zaručí splnění 
výchovného účelu řízení. Orgány činné podle tohoto zákona postupují ve spolupráci s příslušným 
orgánem sociálně-právní ochrany dětí a s Probační a mediační službou. 
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Kapitola 3. Jednotlivé druhy předběžných opatření a řízení 

s nezletilým dítětem jako účastníkem  

 

3.1. Předběžná opatření týkající se nezletilých dětí 

Předběžná opatření jsou institutem, který umožní soudu jednat ještě před 

zahájením řízení, a to i tehdy, nebyl-li ani podán návrh na zahájení řízení ve věci 

samé. Právní úprava předběžných opatření v občanském soudním řádu je 

významným prvkem ochrany osoby nezletilého i jeho práv.  

Předběžná opatření týkající se nezletilého dítěte v platné právní úpravě jsou 

trojího druhu. Nenesou vlastní označení, obvykle se označují číslem paragrafu, pod 

nímž jsou upravena: 

 předběžné opatření podle § 76, 

 předběžné opatření podle § 76a, 

 předběžné opatření podle § 76b. 

Vedle uvedených ustanovení se však při rozhodování o předběžném opatření 

ve věcech nezletilých uplatní i další související ustanovení (§ 74 a násl.). 

Kromě obecné charakteristiky se v dalším výkladu zaměřím zejména na rozdíly 

mezi jednotlivými předběžnými opatřeními přijímanými za účelem ochrany 

nezletilých dětí a jejich práv a pokusím se specifikovat případné problémy, které se 

při jejich aplikaci mohou objevit. 

 

3.1.1. Předběžné opatření podle § 76 

Předběžné opatření podle § 76 má univerzální charakter, pokud jde o okruh 

případů, které upravuje. Nezletilého se dotýkají pouze písmena a) a b) odstavce 1 

tohoto ustanovení, vzhledem k tématu této práce se budu ustanovením § 76 zabývat 

pouze v intencích těchto dvou písmen.  

Předběžným opatřením podle § 76 se mj. prozatímně upravují poměry 

nezletilého dítěte tak, že je účastníku uloženo, aby platil výživné v nezbytné míře 

[odst. 1 písm. a)],155 a nebo aby odevzdal dítě do péče druhého z rodičů nebo do 

péče toho, koho určí soud [písm. b)]. Výčet je demonstrativní (arg. „zejména“), soud 

tedy může přijmout i jiné než uvedené opatření ve prospěch nezletilého dítěte. 

                                                           

155 Podle písm. a) se však může jednat i o výživné pro zletilé dítě, manžela, rozvedeného manžela či mezi 
ostatními příbuznými – předky a potomky. 
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V obou uvedených případech se však jedná jen o předběžnou úpravu poměrů, proto 

je uložena povinnost platit výživné jen „v nezbytné míře“, či povinnost dítě 

„odevzdat“ do péče určené osoby nebo zařízení bez další úpravy práv a povinností. 

 

Návrh a jeho náležitosti 

Soud nařídí předběžné opatření zásadně na návrh, ovšem v případě 

předběžných opatření pro řízení, která lze zahájit i bez návrhu (§ 81 odst. 1 o. s. ř.), 

lze vydat předběžné opatření i bez návrhu. Pojednáváme-li v tomto výkladu o 

výchově a výživě nezletilého dítěte (§ 176 o. s. ř.), lze konstatovat, že se vždy jedná o 

případy aplikace § 81 odst. 1, a tudíž předběžné opatření může vydat v těchto 

případech soud i bez návrhu. Navrhovatelem může být kdokoliv, neboť zákon o 

něm nestanoví – na rozdíl od předběžného opatření podle § 76a, kdy může být ex 

lege navrhovatelem pouze obec s rozšířenou působností, a podle § 76b, kdy je 

navrhovatel charakterizován v § 74 odst. 2. 

Náležitosti návrhu upravuje § 75 odst. 2. Pokud navrhovatel nevyhoví 

požadavkům § 42 odst. 4 a zároveň § 75 odst. 2 o. s. ř., případně je-li jeho návrh 

nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu jeho návrh odmítne (§ 75a odst. 1). 

Zároveň musí být splněna podmínka, že pro tyto nedostatky nelze pokračovat 

v řízení. Neuplatní se ani § 43 o odstraňování vad podání na výzvu soudu. Uvedená 

sankce je stanovena pouze pro předběžné opatření podle § 76, u ostatních dvou je 

tento postup výslovně vyloučen (§ 75a odst. 2). Otázkou je, zda by soud neměl 

v tomto případě zahájit řízení i bez návrhu, neboť se v obou případech [§ 76 odst. 1 

písm. a) i b)] jedná o předběžné opatření pro řízení, které lze zahájit i bez návrhu. 

Podle mého názoru je potřeba odpovědět v zájmu ochrany práv nezletilého dítěte na 

tuto otázku kladně. 

Předběžné opatření podle § 76 musí být zásadně doprovázeno složením jistoty 

podle § 75b. Hovoříme-li však o předběžném opatření podle § 76 odst. 1 písm. a) a 

b), vztahuje se na ně vyloučení působnosti § 75b odst. 1 a 2 [§ 75b odst. 3 písm. b) a 

c)], neboť se jedná o záležitost výživného a výchovy nezletilého dítěte – tedy věci, o 

níž může soud zahájit řízení i bez návrhu (§ 81 odst. 1, § 176 o. s. ř.).  

 

 

 



79 

 

Účastníci řízení 

Účastníky řízení jsou navrhovatel a ti, kteří by jimi byli, kdyby šlo o věc samu 

(§ 74 odst. 2) – to platí pro všechna tři předběžná opatření. Určitá výjimka je 

stanovena pro předběžné opatření podle § 76b, ta však nemá vliv na uplatnění 

pravidla podle předchozí věty. Podrobněji se tomuto problému budu věnovat níže. 

Účastníci, kteří nejsou procesně způsobilí, musí být zastoupeni i v řízení o tomto 

předběžném opatření.156 

 

Důvody pro nařízení předběžného opatření 

Důvody pro nařízení předběžného opatření podle § 76 jsou stanoveny obecně 

v § 74 odst. 1 – je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo existuje 

obava, že by mohl být výkon soudního rozhodnutí ohrožen. Soud předběžné 

opatření usnesením uloží, bude-li aspoň jeden z těchto důvodů prokázán a bude mít 

alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti. O 

předběžném opatření soud rozhoduje bez slyšení účastníků (§ 75c odst. 3), a tedy i 

bez jednání. Z toho vyplývá, že veškeré potřebné skutečnosti musí být prokázány či 

alespoň osvědčeny v návrhu a v listinách návrh doprovázejících. Zákon sice soudu 

nebrání, aby si vyžádal další podklady, soud je však vázán lhůtou, jak je uvedeno 

níže, která jeho aktivity v tomto směru značně omezuje. 

 

Rozhodnutí o předběžném opatření 

Soud rozhoduje podle stavu, který je zde v okamžiku vyhlášení (vydání) 

usnesení soudu prvního stupně (§ 75c odst. 4). To platí pro všechna předběžná 

opatření. 

Po uložení předběžného opatření podle § 76 odst. 1 písm. a) (jedná-li se 

o výživné pro nezletilé dítě) a písm. b) soud usnesením zahájí řízení ve věci samé 

podle § 81 odst. 1 a § 176 o. s. ř. – srov. § 76 odst. 3 část věty první za středníkem, 

což však nevylučuje procesní aktivitu některého z účastníků v tomto směru.  

Proti rozhodnutí o uložení předběžného opatření podle § 76 odst. 1 písm. a) 

a b) lze podat odvolání podle § 201 o. s. ř. 

 

 

                                                           

156 Drápal, L. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 421. 
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Lhůty k vydání rozhodnutí o předběžném opatření 

Smyslem předběžných opatření je, aby řešily vzniklou situace co nejrychleji. Za 

tímto účelem stanoví zákon lhůty pro jejich vydání. Jako zásada platí, že soud musí o 

návrhu rozhodnout bezodkladně. Pouze v případě, že nehrozí nebezpečí z prodlení, 

může soud rozhodnout až do uplynutí sedmi dnů poté, co byl návrh podán (§ 75c 

odst. 2). Lhůta je stanovena i pro odvolací soud, který rozhoduje o odvolání proti 

usnesení o uložení předběžného opatření. Pro případ předběžného opatření podle 

§ 76 písm. 1 odst. písm. b) je stanovena na 15 dní od předložení věci odvolacímu 

soudu (tedy po provedení všech úkonů soudu prvního stupně v odvolacím řízení, 

pro něž však lhůta upravena není ‒ § 218b), pro případ předběžného opatření podle 

písm. a) stanovena není. Uvedené lhůty kladou zvýšené nároky na personální 

zabezpečení soudů mimo pracovní dobu (konkrétně na dosažitelnost předsedy 

senátu), a to nejen okresních soudů, které rozhodují o předběžném opatření podle 

§ 76 odst. 1 písm. a) a b) (§ 9 odst. 1, § 74 odst. 3), ale i soudů krajských, které 

rozhodují o odvolání podle § 218b. Jak správně uvádí L. Drápal v komentáři k o. s. 

ř., „i když tomu platná právní úprava v § 116a jednacího řádu neodpovídá, musí být 

zajištěno, aby jakýkoliv návrh na nařízení předběžného opatření bylo možné podat 

soudu prvního stupně také mimo rozvrženou pracovní dobu soudu a ve dnech 

pracovního klidu, a to i když se navrhovatel nedomáhá opatření uvedených v § 76a, 

ale nařízení předběžného opatření podle § 76 nebo 76b.“157 

 

Vykonatelnost usnesení o předběžném opatření 

Usnesení o předběžném opatření podle § 76 je vykonatelné vyhlášením. 

Nebylo-li vyhlášeno, stává se vykonatelným, jakmile bylo doručeno tomu, komu 

ukládá povinnost (§ 76d). Vykonatelností usnesení o nařízení předběžného opatření 

se výrok tohoto usnesení stává závazný pro účastníky řízení a pro ty, kterým byla 

předběžným opatřením uložena povinnost. Ve stejném rozsahu je výrok závazný pro 

všechny orgány (§ 76e odst. 1 a 3). 

 

 

 

 

                                                           

157 Drápal, L. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 439 
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3.1.2. Předběžné opatření podle § 76a 

Přijetím úpravy předběžného opatření v § 76a reagoval zákonodárce na zrušení 

§ 46 zák. o rod.158 nálezem Ústavního soudu (č. 72/1995 Sb.) pro neslučitelnost 

tohoto ustanovení s čl. 32 odst. 4 Listiny a čl. 9 odst. 1 ÚPD. Napříště musí o 

jakémkoliv omezení rodičovské zodpovědnosti a odloučení dítěte od rodiče 

rozhodovat pouze soud. 

Ustanovení o předběžném opatření podle § 76a v aktuálním znění se aplikuje 

v případech nutnosti akutní ochrany nezletilého dítěte, kdy je potřeba řešit jeho 

poměry urgentně a bez prodlení, a zároveň je potřeba uložené opatření ihned 

vykonat. Z povahy věci vyplývá, že situace musí vyžadovat skutečně bezodkladné 

řešení, tedy že nestačí situaci nezletilého dítěte vyřešit uložením opatření podle § 76 

odst. 1 písm. b); ustanovení § 76a je v poměru speciality k § 76. 

 

Důvody pro uložení předběžného opatření podle § 76a 

Důvody pro uložení předběžného opatření podle § 76a jsou tyto: 

1. nezletilé dítě se ocitlo bez jakékoliv péče (jedná se o nalezené dítě, např. 

v babyboxu, nebo dítě, jehož jediný pečovatel zemřel nebo byl hospitalizován apod.),  

2. život nebo příznivý vývoj nezletilého dítěte jsou vážně ohroženy nebo 

narušeny (akutně nepříznivým výchovným prostředím – např. domácím násilím; 

nestačí pouze dlouhodobě nevyhovující výchovné prostředí), 

3. jsou zde podmínky pro svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou 

dobu, po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením, nebo na dobu do 

rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlasu rodiče k osvojení.  

Podle mého názoru jsou materiální podmínky v bodě 3. v zásadě stejné jako 

v předchozích dvou bodech – jedná se o dítě, které čeká na osvojení a do doby, než 

mohou dát rodiče souhlas s osvojením, či než může soud rozhodnout o tom, že 

souhlasu rodičů s osvojením není potřeba, nemůže být svěřeno do preadopční péče 

– je tedy bez jakékoliv péče. Pěstounská péče na přechodnou dobu má být podle 

důvodové zprávy k zák. č. 134/2006 Sb. alternativou ústavní péče, je tedy jen jedním 

z vhodných prostředí, do nichž má být ohrožené dítě umístěno podle § 76a odst. 1 

věta první. Výslovné začlenění svěřování dítěte do pěstounské péče na přechodnou 
                                                           

158 Podle § 46 zák. o rod. v tehdejším znění okresní národní výbor (později okresní úřad) byl povinen 
učinit v naléhavých případech předběžně i takové opatření, o kterém měl jinak právo rozhodnout pouze 
soud, jemuž to měl neprodleně oznámit, přičemž soud rozhodl dodatečně. 
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dobu do úpravy předběžného opatření podle § 76a podle mého názoru pouze 

rozšiřuje kazuistiku základní procesní normy. Pokud si zákonodárce přál, aby soudy 

využívaly institutu předběžného opatření podle § 76a ke svěřování dětí do 

pěstounské péče na přechodnou dobu, mohl je navést např. poznámkou v důvodové 

zprávě. 

L. Drápal v komentáři159 uvádí, že soud může o pěstounské péči na 

přechodnou dobu rozhodnout předběžným opatřením podle § 76a odst. 1 věty 

druhé, podle mého názoru dikce zákona (srov. „soud svěří“) nepřipouští jiný výklad, 

než že soud je v tomto případě povinen využít předběžné opatření podle § 76a. 

Poznámka pod čarou 33a a samotný text poslední věty § 76a odst. 1 

znemožňuje možnost aplikace § 76a v případech, kdy je do pěstounské péče na 

přechodnou dobu svěřováno dítě, jehož rodič ho nemůže ze závažných důvodů 

vychovávat – § 45a odst. 2 písm. a) zák. o rod. Znamená to, že je-li dítě bez jakékoliv 

péče proto, že jeho rodič ho nemůže po přechodnou dobu ze závažných důvodů 

vychovávat [§ 45a odst. 2 písm. a) zák. o rod.], nelze ho předběžným opatřením 

podle § 76a svěřit do pěstounské péče na přechodnou dobu? Ačkoliv ze znění 

zákona vyplývá kladná odpověď na tuto otázku, nevidím pro toto omezení žádný 

důvod, proto by měla de lege ferenda právní úprava (zřejmě v rámci nového zákona 

o nesporném řízení soudním) stanovit tak, aby byla pěstounská péče na přechodnou 

dobu považována za jedno z vhodných prostředí, do kterých lze ohrožené dítě 

umístit, bez dalších omezení pro její využití. 

 

Návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76a a jeho náležitosti 

Návrh na nařízení tohoto předběžného opatření je oprávněna podat pouze 

obec s rozšířenou působností (§ 75 odst. 1). Podle V. Novotné160 tato dikce zákona 

(změněná novelou zák. č. 59/2005 Sb.) přináší v praxi problémy, neboť některé 

soudy trvají na podání návrhu obcí a odmítají přijímat návrhy podané obecním 

úřadem obce s rozšířenou působností (tedy podle znění zákona před novelou). 

Předchozí znění bylo v souladu se zákonem o rodině, který na řadě míst hovoří 

o orgánu sociálně-právní ochrany dětí, kterým jsou mimo jiné i obecné úřady obcí 

                                                           

159 Drápal, L. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 450. 
160 Novotná, V., Burdová, E.: Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář. 3. vydání. Praha: Linde 
nakladatelství, 2007, s. 55 a násl. 
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s rozšířenou působností a obecní úřady, i se zněním zákona ospod, který přímo 

stanoví povinnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podat tento návrh 

– srov. § 16 a § 37 odst. 3 písm. a) zák. ospod. Důsledkem toho, že návrh podává 

obec či město, je i to, že návrh musí podepisovat starosta nebo primátor, je potřeba 

použít jiné razítko, než v případě obecního/městského úřadu, jeho použití se však 

řídí jiným režimem apod. Z uvedeného vyplývá, že ať byly úmysly zákonodárce 

jakékoliv, uvedenou novelou jistě nebyla ochrana nezletilého posílena, ale spíše 

naopak. Soudy by tedy neměly k tomuto ustanovení přistupovat přísně pozitivisticky. 

Místní příslušnost obce se řídí podle § 61 odst. 3 písm. a) zák. ospod místem, 

kde se dítě nachází.  

Kdyby podal návrh na uložení předběžného opatření někdo jiný, soud ho 

zamítne bez dalšího. Není však vyloučeno nařízení předběžného opatření podle § 76 

odst. 1 písm. b). 

Místní příslušnost soudu se řídí ustanovením § 74 odst. 4. V případě soudu, 

který by byl jinak nepříslušný, se jedná o jakousi kvazi výlučnou místní příslušnost 

pro nařízení a výkon předběžného opatření. 

Náležitosti návrhu stanoví § 75 odst. 3. Je třeba vyzdvihnout povinnost 

navrhovatele (obce s rozšířenou působností) označit osobu, které má být dítě 

předáno do péče. Zákon zde má na mysli zřejmě jak fyzickou, tak právnickou osobu. 

Obci s rozšířenou působností je tím uložena povinnost být obeznámena s poměry 

dítěte a vést seznam vhodných osob a zařízení, k nimž či do nichž lze bezprizorní 

dítě umístit. Z návrhu musí být patrno, že se navrhovatel domáhá vydání 

předběžného opatření podle § 76a. 

Nedostatky návrhu zákon nesankcionuje (§ 75a odst. 2), s výjimkou nedostatku 

na straně navrhovatele. Není stanovena ani povinnost složit jistotu [§ 75b odst. 3 

písm. a)]. 

Účastníky řízení jsou navrhovatel a ti, kteří by jimi byli, kdyby šlo o věc samu 

(§ 74 odst. 2). Účastenství v těchto řízeních je upraveno v § 94 odst. 1 a 2 (tzv. třetí a 

druhá definice účastenství). Nezletilé dítě nemusí být v tomto řízení zastoupeno. 

Nemá-li zákonného zástupce nebo jsou zde podmínky pro uplatnění § 37 odst. 2 

zák. o rod., soud dítěti bezodkladně po vydání předběžného opatření ustanoví 

opatrovníka. Teoreticky by se mohl nově ustanovený opatrovník ihned ujmout 

funkce a podat odvolání proti usnesení o nařízení předběžného opatření.  
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Rozhodnutí soudu o předběžném opatření podle § 76a 

Shledá-li soud, že jsou splněny podmínky § 76a odst. 1 věty první nebo druhé, 

vyhlásí (popřípadě vydá) usnesení o předběžném opatření, v němž podle § 76 nařídí, 

aby bylo nezletilé dítě předáno do péče konkrétní, v usnesení přesně označené osoby 

(fyzické či právnické). Soud obvykle určí osobu, které bude dítě předáno do péče, 

v souladu s návrhem obce s rozšířenou působností – není to však podmínkou: soud 

není návrhem obce vázán, neboť se jedná o řízení, které lze zahájit i bez návrhu. 

Jediné omezení ho svazuje při svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou 

dobu – soud sice není ani zde vázán návrhem obce, ale zněním § 45a odst. 2 zák. 

o rod., podle něhož lze svěřit dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu pouze 

osobám, které jsou podle § 27a zák. ospod zařazeny do evidence osob vhodných 

k výkonu pěstounské péče po přechodnou dobu. 

Jak jsem již uvedla výše, soud je z důvodu zajištění efektivní ochrany zájmů 

nezletilého povinen rozhodnout o návrhu bezodkladně. Pouze v případě, že nehrozí 

nebezpečí z prodlení, může soud o návrhu rozhodnout až do 24 hodin poté, co byl 

návrh podán. O zajištění dosažitelnosti soudců platí vše, co jsem uvedla 

k předběžnému opatření podle § 76. 

Usnesení o vydání předběžného opatření podle § 76a odst. 1 je potřeba 

odůvodnit, přičemž v odůvodnění, byť stručném, „musejí být alespoň v základních 

rysech vyloženy důvody, jež soud k rozhodnutí vedly (tedy zejména, co navrhovatel 

tvrdil a proč má soud tato tvrzení za osvědčená)“, jak vyplývá z nálezu Ústavního 

soudu sp. zn. IV. ÚS 1554/08. V tomto nálezu se Ústavní soud zabýval povinností 

soudu zdůvodnit usnesení o předběžném opatření i přes výslovné ustanovení § 169 

odst. 2 o. s. ř. a stanovisko Nejvyššího soudu sp. zn. Cpjn 19/2006 a dospěl 

k názoru, že toto ustanovení je potřeba vykládat ústavně konformně, tedy konkrétně 

tak, že „,usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporovalʼ je 

třeba vykládat tak, že jde o usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo 

neodporoval, ačkoliv mu reálně ‒ chtěl-li by ‒ odporovat mohl.“ V podobné věci 

pak Ústavní soud vyslovil názor, že „… právo na řádné odůvodnění rozhodnutí je 

integrální součástí práva na spravedlivý proces.“ (III. ÚS 346/09).  

Usnesení o nařízení předběžného opatření podle § 76a odst. 1 se doručuje 

účastníkům až při provedení jeho výkonu, jsou-li mu přítomni. Nejsou-li mu 

přítomni, doručí jim usnesení dodatečně soud příslušný podle § 88 písm. c) spolu 
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s vyrozuměním, že byl proveden jeho výkon (§ 76a odst. 2). Soudem příslušným 

podle § 88 písm. c) se zde rozumí buď soud, který rozhodoval o předběžném 

opatření, a zároveň je příslušný k řízení ve věci samé, nebo soud, kterému byla věc 

předána soudem, který rozhodl o předběžném opatření, případně jehož příslušnost 

byla určena nadřízeným soudem (viz § 74 odst. 4). 

Proti usnesení o předběžném opatření podle § 76a lze podat odvolání podle 

§ 201. Lhůta je stanovena i pro odvolací orgán, a to patnáctidenní (§ 218a). 

 

Rozhodování o odvolání proti usnesení soudu prvního stupně 

Zvláštní místní příslušnost soudu prvního stupně přebírá i odvolací soud, 

neboť podle § 204 odst. 1 se odvolání podává u soudu, proti jehož rozhodnutí 

směřuje. O odvolání by pak měl rozhodovat jemu nadřízený soud. Tomuto výkladu 

nasvědčuje i ustanovení § 208 odst. 2, z něhož vyplývá, že jako opožděné nemůže 

být odmítnuto odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření podle 

§ 76a, podané ve lhůtě u soudu příslušného podle § 88 písm. c). H. Nová k tomu 

uvádí, že takto příslušnému odvolacímu soudu je předáván jen neúplný spisový 

materiál, takže nemůže přezkoumat věc ve všech jejích souvislostech, neboť úplný 

spisový materiál, tedy opatrovnický spis, v němž jsou obsaženy další poznatky o 

poměrech dítěte a jeho rodiny v širším časovém horizontu, se nachází u soudu 

místně příslušného. Odvolací soud se tedy může zabývat jen hmotněprávními 

podmínkami nařízeného předběžného opatření a stránkou procesní, což není vždy 

dostačující.161 K tomu lze dodat, že smysl předběžného opatření podle § 76a tkví 

právě v rychlosti jeho nařízení a vykonání, a k pečlivému zkoumání poměrů dítěte a 

zvažování úpravy jeho výchovného prostředí a statkových poměrů do budoucna má 

sloužit až řízení ve věci samé. 

 

Vykonatelnost usnesení o předběžném opatření podle § 76a 

Usnesení o předběžném opatření podle § 76a je vykonatelné vyhlášením. 

Nebylo-li vyhlášeno, stává se vykonatelným, jakmile bylo vydáno (§ 76d). 

Vykonatelností usnesení o nařízení předběžného opatření se výrok tohoto usnesení 

stává závazným pro každého (§ 76e odst. 2). 

 

                                                           

161 Nová, H. a kol.: Zákon o rodině 2011, s. 187. 
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Výkon předběžného opatření podle § 76a 

Soud, který předběžné opatření nařídí, je povinen zároveň zajistit jeho 

bezodkladný výkon, což představuje odejmutí dítěte ze stávajícího prostředí a jeho 

předání do vhodného prostředí (§ 273a odst. 1 a 2). Za tím účelem zajistí předseda 

soudu dosažitelnost soudce i vykonavatele v době, která není pracovní dobou 

soudu.162  

Není možné nejprve použít mírnější prostředky výkonu rozhodnutí podle 

§ 272 a 273, které obvykle předcházejí osobní exekuci při výkonu rozhodnutí 

o výchově dítěte, což vyplývá z nutnosti bezodkladného výkonu předběžného 

opatření. Soudní vykonavatel („ten, kdo provádí výkon“, tedy i soudce) je oprávněn 

učinit prohlídku bytu nebo jiných místností povinného nebo jiné osoby, je-li 

pravděpodobné, že se v nich dítě nachází. Za tím účelem je oprávněn zjednat si do 

nich přístup (§ 273 odst. 6). Tomuto právu odpovídá povinnost povinné či jiné 

osoby mu tento přístup umožnit. Citované ustanovení je zákonným omezením 

základního práva na nedotknutelnost obydlí (čl. 12 odst. 1 Listiny). Na předběžné 

opatření se vztahuje odstavec 3 článku 12 („Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí 

mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro 

ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro 

odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku.“). Omezení v míře 

stanovené v § 273 odst. 6 plně odpovídá významu ochrany života a zdraví 

nezletilého dítěte v demokratické společnosti (a ostatně jakékoliv civilizované zemi). 

 

Doba trvání předběžného opatření podle § 76a 

Předběžné opatření podle § 76a odst. 1 věty první trvá po dobu jednoho 

měsíce od jeho vykonatelnosti. Do účinnosti zák. č. 135/2006 Sb. (1. 8. 2006) trvala 

platnost předběžného opatření do právní moci rozhodnutí ve věci samé. Je-li dítě 

svěřeno předběžným opatřením do pěstounské péče na přechodnou dobu, trvá toto 

předběžné opatření po dobu tří měsíců od jeho vykonatelnosti, ovšem nebude-li 

soud mít po uplynutí této doby podklady pro rozhodnutí ve věci, může být trvání 

tohoto předběžného opatření prodlouženo. Oba druhy předběžného opatření 

mohou být opakovaně prodlužovány vždy o jeden měsíc, ovšem pouze za 
                                                           

162 Vykonavatelem může být předsedou soudu jmenován i vyšší soudní úředník, soudní tajemník nebo 
asistent soudce. Pokud soudce prohlásí, že výkon zabezpečí sám, není potřeba zajišťovat dosažitelnost 
vykonavatele. 
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podmínky, že bylo zahájeno řízení ve věci samé. Celková doba trvání předběžného 

opatření nesmí zásadně přesáhnout šest měsíců. Pouze výjimečně, nemohlo-li být 

důkazní řízení ve věci samé v této lhůtě ukončeno, a to z vážných důvodů a 

objektivních příčin, lze dobu trvání předběžného opatření prodloužit.  

Řízením ve věci samé, které zákon zmiňuje, jsou obvykle řízení ve věcech péče 

o nezletilé podle § 176, řízení o osvojitelnosti podle § 181a nebo řízení o osvojení 

podle § 180 a násl. V řízení podle § 176 lze zahájit řízení i bez návrhu (§ 81 odst. 1) a 

ve všech zmíněných řízeních je soud povinen zjistit skutkový stav i nad rámec 

důkazů navržených účastníky (§ 120 odst. 2). Procesní odpovědnost za provádění 

důkazů a často i za zahájení řízení tedy nese soud. Je tedy nasnadě, že lhůty, které 

stanoví zákonodárce pro trvání předběžného opatření, jsou ve skutečnosti stanoveny 

pro následné zahájení, provedení a skončení řízení ve věci samé. Je totiž třeba 

vycházet z toho, že soud během rozhodování o předběžném opatření nemá mnoho 

času (nanejvýše 24 hodin, nehrozí-li nebezpečí z prodlení) zjišťovat nejlepší zájem 

dítěte (čl. 3 ÚPD), pokud jde o vhodnost prostředí, do něhož ho umísťuje, a je tedy 

žádoucí, aby dítě v tomto provizorním prostředí strávilo co nejkratší dobu a aby se 

jeho poměry mohly na základě rozhodnutí soudu co nejrychleji stabilizovat. Je 

potřeba mít stále na mysli, že čas běží dítěti rychleji než dospělému. Soudy by tedy 

měly uplatňovat možnost prodloužení předběžného opatření opravdu jen výjimečně, 

kdy z objektivních příčin nelze řízení ve věci samé meritorně rozhodnout ve lhůtě. 

Zkušenosti aplikační praxe s měsíční lhůtou pro rozhodnutí ve věci samé ukazují, že 

tato úprava jednoznačně pozitivní dopad pro soudní praxi nemá: podle H. Nové je 

lhůta jednoho měsíce nepřiměřeně krátká, zejména s ohledem na zjišťování pobytu 

účastníků, problémy s doručováním, často na obtížnost věci samé. Je tedy nutné 

průběžně prodlužovat dobu trvání předběžného opatření, což se jeví jako formální 

úkon, nepřinášející požadované urychlení.163 

 

Režim předběžného opatření podle § 76a v případě dítěte, na něhož se 

jinak pravomoc českých soudů nevztahuje 

Předběžné opatření podle § 76a odst. 1 lze nařídit i ve prospěch dítěte, na 

něhož se jinak pravomoc českých soudů nevztahuje (pro cizí státní příslušnost). 

Vyplývá to ze znění § 39 odst. 3 zák. mpsp, případně z unijní úpravy a 

                                                           

163 Nová, H. a kol.: Zákon o rodině 2011, s. 188. 
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mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Ustanovení § 76a odst. 5 pak 

řeší dobu trvání předběžného opatření, kdy pro rozhodnutí ve věci samé, týkající se 

dítěte, pro něž bylo předběžné opatření nařízeno, není dána pravomoc českých 

soudů. Výše uvedené lhůty se sice neuplatní, ovšem ani tehdy nesmí celková doba 

trvání předběžného opatření přesáhnout šest měsíců. Ze znění § 39 odst. 3 zák. 

mpsp vyplývá, že ve věcech nezletilých cizinců žijících na území ČR je soud povinen 

učinit opatření nutná k ochraně jejich osob a majetku a vyrozumět o tom orgán 

jejich domovského státu. Teprve v okamžiku, kdy by orgán domovského státu 

v přiměřené době poměry nezletilého neupravil, je tato povinnost podpůrně 

stanovena pro český soud.164 Za přiměřenou dobu je potřeba považovat takovou 

dobu, aby v případě, že bude orgán domovského státu nečinný, mohl český soud 

zahájit, provést a skončit řízení do šesti měsíců od jeho vykonatelnosti, tedy podle 

mého názoru český soud nemůže čekat půl roku, ale např. jenom polovinu této 

lhůty. 

Mezi členskými státy Evropské unie se uplatní čl. 20 nařízení Brusel IIa,165 

který upravuje situaci podobně jako § 39 odst. 3 zák. mpsp; výslovně stanoví, že 

opatření učiněná v naléhavých případech pozbývají účinnosti v případě, že soud 

příslušný ve věci přijal opatření, která považuje za vhodná. 

 

Zrušení a zánik předběžného opatření podle § 76a 

Soud zruší předběžné opatření buď na návrh, nebo bez návrhu.  

Návrh na zrušení předběžného opatření mohou podle výslovného zákonného 

ustanovení (§ 76a odst. 6) podat rodiče nezletilého, orgán sociálně-právní ochrany 

dětí a opatrovník dítěte. Soud je povinen o návrhu rozhodnout bezodkladně, 

nejpozději do sedmi dnů. Jak správně uvádí L. Drápal, výčet možných navrhovatelů 

                                                           

164 Znění § 39 odst. 3 zák. mpsp: 
(3) Ve věcech nezletilých cizinců žijících na území Československé socialistické republiky učiní 
československý soud jen opatření nutná k ochraně jejich osob a majetku a vyrozumí o tom orgán jejich 
domovského státu. Kdyby orgán domovského státu poměry nezletilého v přiměřené době neupravil, učiní 
tak československý soud. 
165 Článek 20 nařízení Brusel IIa 
Předběžná a zajišťovací opatření 
1. V naléhavých případech nebrání toto nařízení soudům členského státu, pokud jde o osoby a majetek v 
tomto státě, přijmou předběžná a zajišťovací opatření přípustná podle práva tohoto členského státu, a to i 
když je podle tohoto nařízení k rozhodování ve věci samé příslušný soud jiného členského státu. 
2. Opatření přijatá podle odstavce 1 pozbývají účinnosti v případě, že soud členského státu příslušný ve 
věci podle tohoto nařízení přijal opatření, která považuje za vhodná. 
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je zjevnou legislativní chybou, neboť legitimaci k podání návrhu musí mít všichni, 

kdo byli účastníky řízení o předběžném opatření.166 Zůstává tedy otázkou, proč 

zákonodárce vyloučil z okruhu navrhovatelů např. jinou osobu než rodiče, která 

mohla mít dítě při nařízení předběžného opatření v péči, např. osvojitele, jinou 

fyzickou osobu podle § 45 zák. o rod. apod. Takováto osoba se musí obrátit na 

orgán sociálně-právní ochrany dětí či na opatrovníka dítěte, aby podal návrh svým 

jménem, resp. jménem dítěte, případně může podat podnět přímo soudu, aby konal 

podle § 77 odst. 2.  

Jestliže soud návrh zamítne, může stejný navrhovatel podat návrh se stejnými, 

již prve uvedenými důvody, nejdříve po 14 dnech od právní moci usnesení o 

zamítnutí jeho předchozího návrhu. Interval mezi podáváním jednotlivých návrhů je 

podle aplikační praxe příliš krátký a může způsobovat průtahy v řízení. Podle názoru 

H. Nové dokud není skončeno řízení ve věci samé, je v rozporu se zájmy dítěte 

předběžné opatření rušit. Vydá-li soud rozhodnutí, že návrh na zrušení předběžného 

opatření zamítá, je proti němu přípustné odvolání, o kterém rozhoduje nadřízený 

(krajský) soud. Soud prvního stupně je povinen předložit spis krajskému soudu 

k rozhodnutí o odvolání. Po dobu rozhodování odvolacího soudu nemůže soud 

prvního stupně provádět procesní úkony, neboť nemá k dispozici spis. V případě, že 

odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdí a zašle mu spis k dalšímu 

řízení, doručí soud prvního stupně rozhodnutí odvolacího soudu účastníkům, 

přičemž doručením nabývá toto rozhodnutí právní moci. Ve lhůtě 14 dnů od právní 

moci napadeného rozhodnutí však mohou vyjmenovaní účastníci podat nový návrh 

na zrušení předběžného opatření, o němž soud opět musí rozhodnout do sedmi dnů, 

a celá situace se opakuje bez omezení počtu návrhů, aniž by soud měl možnost o 

věci jednat a rozhodnout. Autorka uvádí i několik řešení vzniklé situace, kdy se spis 

stále pohybuje mezi soudem prvního stupně a soudem odvolacím, z nichž však 

žádné, jak sama přiznává, není plně v souladu s procesními předpisy a ku prospěchu 

dítěte.167 Podle mého názoru může problém vyřešit digitalizace soudních spisů, které 

by se pak mohly ve formátu PDF pohybovat mezi soudy bez nejmenšího zdržení.  

Soud zruší předběžné opatření (i bez návrhu), jestliže pominou důvody, pro 

které bylo nařízeno (§ 77 odst. 2), a zároveň nenastaly podmínky pro jeho zánik ex 

                                                           

166 Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 453 
167 Nová, H. a kol.: Zákon o rodině 2011, s. 189 a násl. 
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lege (upravené v § 77 odst. 1). Ustanovení § 77 odst. 2 je podle mého názoru 

speciální vůči §  76a odst. 6, pokud jde o podmínky, za nichž může soud předběžné 

opatření podle § 76a zrušit na základě návrhu podaného podle § 76a odst. 6. 

O zrušení předběžného opatření rozhoduje soud příslušný podle § 88 písm. c), 

tj. soud, kterému byla ve smyslu § 74 odst. 4 věc předána po nařízení předběžného 

opatření. 

Předběžné opatření podle § 76a zaniká ze zákona, tedy aniž by bylo třeba 

jakéhokoliv soudního rozhodnutí, pouze z důvodu uvedeného v § 77 odst. 1 písm. 

d), tedy jestliže uplynula určená doba, po kterou mělo trvat, jak ji stanovil soud při 

nařízení předběžného opatření podle § 76a odst. 1 či při jejím prodlužování (§ 76a 

odst. 4). Ostatní důvody zániku [§ 77 odst. 1 písm. a) až c)] se neuplatní, neboť 

počítají s podáním návrhu, zatímco řízení ve věci samé, které navazuje na předběžné 

opatření podle § 76a odst. 1, je potřeba zahájit i bez návrhu, neboť to zákon soudu 

nařizuje v § 81 odst. 2. Není však jasné, zda je toto ustanovení dostatečným 

zákonným podkladem pro zahájení řízení o osvojitelnosti či řízení o osvojení bez 

návrhu, s jejichž alternativním zahájením počítá zákon v § 76a odst. 1 věta druhá 

(svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, než bude možné dát 

souhlas dítěte s osvojením nebo rozhodnout, že souhlasu rodičů není k osvojení 

potřeba), když tato řízení lze zahájit pouze na návrh (srov. § 180a odst. 3 o. s. ř., § 63 

odst. 2 zák. o rod.). 

 

3.1.3. Předběžné opatření podle § 76b 

Předběžné opatření podle § 76b je součástí komplexní úpravy ochrany před 

domácím násilím, kterou do českého právního řádu zavedl s účinností od 1. 1. 2007 

zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před 

domácím násilím,168,169 a kterou doplnil zák. č. 218/2009 Sb. Zákony definují pojem 

                                                           

168 Zákon č. 135/2006 Sb. původně měnil kromě občanského soudního řádu další čtyři zákony (283/1991 
Sb., 114/1988 Sb., 100/1988 Sb., 140/1961 Sb.), které však byly postupně nahrazeny novými a s úpravou 
domácího násilí nadále počítají (srov. § 44 a násl. zák. č. 273/2008 Sb., § 60a zák. č. 108/2006 Sb., § 353, 
354 zák. č. 40/2009 Sb.). 
169 Vzorem pro návrh zákona o domácím násilí byl rakouský zákon proti domácímu násilí, který zavedl 
institut vykázání již v roce 1997. Lze konstatovat, že přijatý zákon zaznamenal „úspěch“, neboť v období 
od 1. 1. 2007 do 30. 9. 2007 (tedy krátce po nabytí účinnosti zákona č. 135/2006 Sb.) došlo v ČR k 665 
případům vykázání nebo zákazu vstupu násilné osoby do společného obydlí. Pro podrobnosti viz 
Marvánová-Vargová, B.: Partnerské násilí odchodem nekončí, Právo a rodina 12/2007, s. 19 a násl. 
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domácího násilí a poskytují ochranu osobě ohrožené krátkodobým vykázáním 

násilníka ze společného obydlí a zabráněním mu dočasně v kontaktech s osobou 

ohroženou. Cílem zákonů není kriminalizovat násilné jednání, ale umožnit oběti 

získat určitý čas na rozmyšlenou, jak nastalou situaci řešit, a dát jí prostor zvolené 

řešení realizovat, aniž by byla vystavena fyzickému či psychickému nátlaku ze strany 

násilné osoby. Předpokládá se tedy aktivita ohrožené osoby, zejména zahájení řízení 

ve věci samé, kterou může být podle důvodové zprávy rozvod manželství, 

vypořádání společného jmění manželů včetně společného bydlení, zrušení 

společného nájmu bytu, úprava styku s nezletilými dětmi apod. 

Vzhledem k tématu této práce se budu dále zabývat tímto předběžným 

opatřením zejména z hlediska možnosti jeho aplikace ve prospěch nezletilého jako 

osoby ohrožené domácím násilím. 

 

Důvody nařízení předběžného opatření podle § 76b  

Domácí násilí je charakterizováno důvodovou zprávou jako opakované násilné 

jednání nebo opakované vyhrožování násilným jednáním, v důsledku kterého 

dochází nebo hrozí, že dojde, k nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě 

nebo lidské důstojnosti, mezi osobami, které jsou či byly spolu v intimním, rodinném 

či jiném obdobném vztahu a žijí ve společně obývaném bytě nebo domě.  

Důvodem nařízení předběžného opatření podle § 76b je tedy situace, kdy je 

jednáním účastníka, proti kterému návrh směřuje, vážným způsobem ohrožen život, 

zdraví, svoboda nebo lidská důstojnost navrhovatele. Jak výstižně uvádí L. Drápal, 

požadavek na ohrožení „vážným způsobem“ je třeba spíše chápat jako projev 

výjimečnosti ochrany poskytované v tomto případě prostřednictvím předběžného 

opatření než jako výraz toho, že by snad ohrožení života … jiným než vážným 

způsobem mohlo být při rozhodování o předběžném opatření tolerováno.170 Ač 

z důvodové zprávy vyplývá, že násilná i ohrožená osoba sdílejí společné obydlí, 

zákonný text § 76b tuto podmínku neobsahuje, a je tedy otázkou, zda ji lze 

jednoznačně určit ze znění § 74 odst. 5, který stanoví místní příslušnost soudu podle 

místa společného obydlí, když § 76b odst. 1 písm. c) a d) navrhuje i opatření, která 

na existenci společného obydlí nejsou závislá. Jazykovým („domácí“ násilí v názvu 

zákona, který úpravu zavedl) i teleologickým (viz důvodovou zprávu citovanou výše) 

                                                           

170 Drápal, L. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 455. 
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výkladem lze dospět k závěru, že existence společného obydlí je jednou z podmínek 

vydání předběžného opatření podle § 76b. 

 

Vykázání podle zákona o Policii ČR 

Podání návrhu na vydání předběžného opatření může, ale nemusí předcházet 

vykázání násilné osoby ze společného obydlí Policií ČR (srov. § 44 a násl. 273/2008 

Sb., o Policii ČR). Vykázání trvá 10 dnů ode dne jeho provedení. Tuto dobu nelze 

zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby. Doba trvání vykázání se ze zákona 

prodlužuje až do právní moci rozhodnutí o nařízení předběžného opatření podle 

§76b, byl-li k jeho vydání podán u soudu návrh.  

Místní příslušnost soudu je dána ustanovením § 74 odst. 5. Podle něj je místně 

příslušným okresní soud, v jehož obvodu je nebo bylo společné obydlí obývané 

s navrhovatelem. V případě, že je takových obydlí více, je třeba podle mého názoru 

zvolit místní příslušnost podle obydlí, v němž naposledy došlo k jednání, jež 

vyvolalo podání návrhu. Může však nastat situace, kdy k násilnému jednání došlo 

naposledy v obydlí, které je obýváno navrhovatelem a násilnou osobou nepravidelně, 

a bylo by nepraktické vést řízení u soudu takto příslušného – v tomto případě bych 

navrhovala uplatnit místní příslušnost podle společného obydlí, kde tráví oba většinu 

času. 

 

Návrh na vydání předběžného opatření podle § 76b 

Řízení o předběžném opatření podle § 76b je vázáno na návrh. Navrhovatelem 

je osoba, jejíž život, zdraví, svoboda nebo lidská důstojnost jsou jednáním násilné 

osoby ohroženy (jak vyplývá z § 76b odst. 1). Účastníkem řízení o podle § 76b jsou 

navrhovatel a ten, vůči němuž návrh směřuje (§ 74 odst. 2 věta druhá). Podle názoru 

L. Drápala se navzdory větě druhé pro stanovení okruhu účastníků řízení o 

předběžném opatření podle § 76b uplatní věta první, tedy že účastníky jsou 

navrhovatel a ti, kdo by jimi byli, kdyby šlo o věc samu.171 Autor argumentuje tím, že 

„nařízení předběžného opatření podle § 76b OSŘ totiž rovněž představuje jen 

předběžnou (zatímní) úpravu práv a povinností účastníků, které mohou být 

definitivně vyřešeny pouze rozhodnutím ve věci samé, a řízení o předběžném 

opatření podle § 76b OSŘ se mohou zúčastnit jen ti, jejichž práva a povinnosti 

                                                           

171 Drápal, L. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 421. 
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budou posléze řešeny v řízení podle části třetí o. s. ř.” S tímto názorem nelze 

souhlasit, a to z těchto důvodů:  

1. Řízení o předběžném opatření není vázáno na podání návrhu na zahájení 

řízení ve věci samé, podání takového návrhu je pouze podmínkou po prodloužení 

předběžného opatření. 

2. Navrhovatel by musel již v návrhu na nařízení předběžného opatření 

prohlásit, které řízení ve věci samé hodlá zahájit, aby bylo možné na základě tohoto 

prohlášení stanovit okruh účastníků řízení o předběžném opatření. 

3. Není nikde stanoveno, která věc je „věcí samou“ v případě domácího násilí. 

Katalog řízení uváděných důvodovou zprávou jako možnosti řešení situace je pestrý 

a není jistě uzavřený. Řízení tedy může být ve věci samé zahájeno několik druhů, 

přičemž jejich účastníky mohou být i osoby, které nemají s domácím násilím nic 

společného – např. spoluvlastníci domu či bytu v případě vypořádání podílového 

spoluvlastnictví.172 

Zvažovala jsem využití Drápalova argumentu pro účely založení účastenství 

nezletilých dětí, které jsou společně s navrhovatelem ohroženy domácím násilím, ale 

většina řízení, která připadají v daném případě do úvahy (např. řízení o rozvod 

manželství), jsou sporného charakteru, bez možnosti účasti nezletilého. 

 

Nezletilé dítě jako osoba ohrožená domácím násilím – možnosti jeho 

procesní ochrany 

Je zřejmé, že ohroženou osobou může být (a velmi často bývá) samo či 

společně se svým rodičem i nezletilé dítě. Zákon nijak o možnosti nezletilého dítěte 

podat návrh nestanoví, stejně jako mlčí i o jeho účastenství v řízení, přestože 

důvodová zpráva zdůrazňuje, že zvláštní ohled je třeba brát na osoby nezletilé. 

Ostatně zvláštní ochranu dítěte před domácím násilím výslovně požaduje i čl. 19 

ÚPD.173 Důsledkem absence konkrétní úpravy je nejednotná soudní aplikace, která 

značně oslabuje právní jistotu účastníků.174  

                                                           

172 Shodně Čuhelová, K.: Jak postupovat, pokud v rodině s nezletilými dětmi dochází k domácímu násilí?, 
Právní rozhledy 7/2011, s. 253 a násl. 
173 Znění čl. 19 odst. 1 ÚPD: 
1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí všechna potřebná zákonodárná, správní, sociální 
a výchovná opatření k ochraně dětí před jakýmkoli tělesným či duševním násilím, urážením nebo 
zneužíváním, včetně sexuálního zneužívání, zanedbáváním nebo nedbalým zacházením, trýzněním nebo 
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Tak Okresní soud v Břeclavi připustil (usnesení ze dne 15. 3. 2007, č. j. 0 Nc 

56/2007-24) jako navrhovatele a účastníky řízení matku a tři nezletilé děti, 

zastoupené matkou jako zákonnou zástupkyní, násilnou osobou byl otec dětí. Stejně 

tak Okresní soud Brno-venkov připustil jako navrhovatelky a účastníky řízení matku 

a nezletilou dceru, zastoupenou matkou jako zákonnou zástupkyní (usnesení ze dne 

5. 12. 2008, č. j. Nc 3409/2008-8). Návrh směřoval proti partnerovi matky. Soud 

návrhu vyhověl a odvolací soud jeho rozhodnutí potvrdil (usnesení Krajského soudu 

v Brně ze dne 24. 2. 2009, č. j. 13 Co 40/2009-48). Jiný přístup zvolil Okresní soud 

ve Zlíně, když ve svém usnesení ze dne 23. 4. 2007, č. j. 26 Nc 801/2007-10 vyloučil 

návrh matky na uložení povinnosti otci zdržet se setkávání s 3letým synem 

a navazování kontaktů s ním, k samostatnému projednání a rozhodnutí. Usnesení 

odůvodnil tak, že jde o návrh za nezletilého, o kterém je příslušný rozhodovat soud 

péče o nezletilé podle § 176 a násl. o. s. ř. Pokud podá návrh za své nezletilé dítě 

rodič, soudy ho zamítnou pro nedostatek aktivní legitimace. Např. Okresní soud ve 

Znojmě odůvodnil své zamítavé rozhodnutí (usnesení ze dne 4. 3. 2008, č. j. 12 Nc 

2151/2008-19) tak, že nezletilá (17letá dcera násilné osoby) není účastnicí řízení. 

Matka by se měla domáhat ochrany nezletilé a úpravy poměrů k její osobě 

u opatrovnického soudu. Obdobně Okresní soud v Blansku usnesením ze dne 30. 1. 

2009, sp. zn. 30 Nc 1/2009 zamítl návrh, kterým se matka domáhala nařízení 

předběžného opatření, kterým by byl otci uložen zákaz přiblížení se k nezletilému 

synovi podle § 76b o. s. ř. Rozhodnutí soud prvního stupně odůvodnil mimo jiné 

tím, že návrh může podat podle § 74 odst. 2 o. s. ř. jen osoba ohrožená domácím 

násilím, tudíž navrhovatelka nemůže podat návrh za nezletilého. Rozhodnutí bylo 

následně potvrzeno usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 27. 3. 2009, sp. 

zn. 37 Co 144/2009. Odvolací soud usnesení odůvodnil mimo jiné tak, že násilné 

osobě je možné uložit určitá omezení, ale jen ve vztahu k navrhovateli. 

Navrhovatelka tedy nemůže požadovat uložení této povinnosti také ve vztahu 

k nezletilému synovi. 

                                                                                                                                                                     

vykořisťováním během doby, kdy jsou v péči jednoho nebo obou rodičů, zákonných zástupců nebo 
jakýchkoli jiných osob starajících se o dítě. 
174 Soudní praxi v této oblasti v rámci svého obvodu zmapovala soudkyně Krajského soudu v Brně 
Kateřina Čuhelová ve svém článku Jak postupovat, pokud v rodině s nezletilými dětmi dochází k 
domácímu násilí?, Právní rozhledy 7/2011, s. 253 a násl. Citovaná rozhodnutí jsem čerpala z tohoto textu. 
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Jakkoliv soud v prvně uvedeném rozhodnutí (č. j. 0 Nc 56/2007-24) rozhodl 

věcně správně (poskytl ochranu všem ohroženým osobám), došlo podle mého 

názoru k procesnímu pochybení, neboť nezletilé dítě v řízení proti jednomu rodiči 

nemůže zastupovat druhý rodič, a to z důvodu hrozící kolize zájmů. V druhém 

rozhodnutí (č. j. Nc 3409/2008-8) se nejednalo v případě násilné osoby o rodiče 

dítěte, ale o partnera matky, zde se tedy nemusel soud hrozící kolizí zájmů zabývat. 

V dalších, zamítavých rozhodnutích (č. j. 26 Nc 801/2007-10, č. j. 12 Nc 

2151/2008-19, sp. zn. 30 Nc 1/2009) nebylo dítě navrhovatelem, proto soud odmítl 

nařídit předběžné opatření v jeho prospěch. Otázkou však je, zda tím nebyla 

nezletilým dětem odmítnuta soudní ochrana. 

Vyskytl se i názor, že při nařizování předběžného opatření není vhodné 

zasahovat do poměrů mezi agresorem, ohroženou osobou a nezletilými dětmi 

(pokud samy nejsou bezprostředně vystaveny ohrožení života, zdraví, svobody nebo 

lidské důstojnosti). Zpravidla totiž vykázání agresora ze společného obydlí řeší 

i nejpalčivější problémy dětí a soud v řízení podle § 76b OSŘ nemůže nařizovat 

předběžné opatření v zájmu někoho, kdo není účastník řízení. Zde je vhodnější se 

obrátit se samostatným návrhem na opatření na opatrovnický soud, který je vybaven 

škálou oprávnění, jimiž může prozatímně zajistit ochranu nezletilců před dopady 

domácího násilí.175 Jakkoliv tento názor odpovídá znění právní úpravy, nelze 

souhlasit s tím, že v rodině, kde dochází k domácímu násilí, nejsou děti 

bezprostředně ohroženy na životě, zdraví atd. Inspirativní v tomto směru může být 

stanovisko Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR k postupu policie 

vůči dítěti-svědkovi domácího násilí z června 2010,176 které vychází ze stanoviska 

Evropského hospodářského a sociálního výboru: Děti jako nepřímé oběti domácího 

násilí, z roku 2006, z nějž jednoznačně vyplývá závěr, že děti, které jsou svědky 

domácího násilí, jsou vždy také oběťmi domácího násilí. Stanovisko Odboru 

bezpečnostní politiky MV ČR se zabývá také tím, zda je ohledně nezletilých dětí 

nutné volit zvláštní procesní postup. Dospívá k závěru, že nikoliv, neboť režim 

vykázání je bezformální, nepodléhá žádnému procesnímu předpisu, a není proto 

nutné řešit případné zastoupení dítěte a kolizní situaci, do které by se mohli dostat 

                                                           

175 Vláčil, D.: K některým praktickým aspektům rozhodování civilního soudu při ochraně před domácím 
násilím a jeho spolupráci s policejními orgány. Sborník textů k problematice domácího násilí, CSSP, 2010, 
s. 84. 
176 Č. j. MV/OBP-P-2010. 
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jeho zákonní zástupci.177 Je však otázkou, zda postup Policie ČR při vykázání násilné 

osoby-rodiče dítěte není v rozporu s čl. 9 ÚPD a čl. 32 odst. 4, podle nichž dítě 

může být odděleno od svých rodičů pouze na základě soudního rozhodnutí 

vydaného na základě zákona. 

Je nasnadě, že neformální postup Policie ČR se nemůže srovnávat s postupem 

soudu, který je svázán procesními pravidly. Dostáváme se zde k jádru problému, 

jehož souvislosti se prolínají celou touto kapitolou: jaký mají navrhovatel a soud 

zvolit procesní postup, aby bylo možné rychle a účinně ochránit nezletilé dítě před 

domácím násilím? 

Vzhledem k tomu, že účastníkem řízení je pouze navrhovatel a násilná osoba, 

je zřejmé, že nezletilé dítě musí být navrhovatelem, aby se mohlo u soudu domáhat 

ochrany vydáním předběžného opatření podle § 76b. Ze zákonného znění ani 

důvodové zprávy nevyplývá, že by mohla návrh podat pouze osoba zletilá, přesněji 

řečeno ohledně zletilosti a případného postupu při ohrožení nezletilého domácím 

násilím zákon nestanoví vůbec. Nic tedy nebrání tomu, aby nezletilé dítě bylo 

navrhovatelem podle § 74 odst. 2 věta druhá. O procesní způsobilosti bylo obšírně 

pojednáno výše, je tedy zřejmé, že otázka zastoupení je pro řešení nastoleného 

problému klíčová. Lze mít za to, že dítě staršího školního věku (K. Čuhelová ve 

svém článku uvádí věk 14 let) disponuje takovou rozumovou a volní vyspělostí, že je 

schopno pochopit obsah a smysl návrhu na vydání předběžného opatření podle § 

76b, má tedy procesní způsobilost v rozsahu § 20, a tudíž není nutné, aby bylo 

zastoupeno zákonným zástupcem. Pokud za něj podá návrh jeho rodič, měl by soud 

žádat předložení plné moci pro obecného zmocněnce podle § 24.  

Složitější bude řešení situace, kdy je navrhovatelem dítě mladší, u něhož nelze 

procesní způsobilost předpokládat. V tomto případě se uplatní § 22 o. s. ř. 

o zastoupení procesně nezpůsobilého účastníka zákonným zástupcem. Pokud je 

násilnou osobou někdo jiný než rodič dítěte-navrhovatele, může podat návrh 

nezletilé dítě zastoupené svým rodičem jako zákonným zástupcem. Je-li násilnou 

osobou rodič dítěte, není možné, aby dítě-navrhovatele zastupoval druhý rodič, 

neboť může dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a dítětem nebo ke střetu zájmů dětí 

týchž rodičů, jak to předpokládá § 37 odst. 1 zák. o rod. Toto ustanovení ve svém 

                                                           

177 Citováno podle: Čuhelová, K.: Jak postupovat, pokud v rodině s nezletilými dětmi dochází k 
domácímu násilí?, Právní rozhledy 7/2011, s. 253 a násl. 
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odstavci 2 nařizuje soudu vyřešit kolizi ustanovením kolizního opatrovníka, obvykle 

orgán sociálně-právní ochrany dětí. V rámci řízení o nařízení předběžného opatření 

podle § 76b je však tento postup nepraktický až nemožný, neboť to znamená dát 

podnět opatrovnickému soudu k zahájení řízení a vyčkat ustanovení opatrovníka, na 

to však není obvykle ve lhůtě 48 hodin (§ 75c odst. 2) čas. Nic však podle mého 

názoru nebrání použití § 29 odst. 1 o. s. ř., podle něhož soud ustanoví opatrovníka 

fyzické osobě, která jako účastník řízení nemůže před soudem samostatně jednat a 

není zastoupena, je-li tu nebezpečí z prodlení. V situaci, že je zde nezletilé dítě 

ohrožené domácím násilím, jsou uvedené podmínky včetně nebezpečí z prodlení 

naplněny. Opatrovníkem podle § 29 odst. 1 může být ustanoven advokát nebo jiná 

osoba, pokud s ustanovením souhlasí. Opatrovník by dítě zastupoval pouze v řízení 

podle § 76b, následně by byl dán podnět opatrovnickému soudu k ustanovení 

opatrovníka podle § 37 odst. 2 zák. o rod. Tento opatrovník by pak mohl podat 

návrh na zahájení řízení ve věci samé. 

K. Čuhelová v citovaném článku dospěla ke stejnému řešení, vyjadřuje však 

pochybnost, zda je návrh podaný nezletilým dítětem podepsán, a pokud nikoliv, zda 

stačí, když je následně ustanoven opatrovník podle § 29 odst. 1. Plně se ztotožňuji 

s její argumentací ve prospěch kladného zodpovězení těchto otázek a s jejím 

závěrem, že postačuje podpis zákonného zástupce dítěte na návrhu, a je na soudu, 

aby odstranil případný nedostatek řádného zastoupení ustanovením opatrovníka 

podle § 29 odst. 1. Argumentaci mohu ještě doplnit poukazem na § 75a, podle něhož 

se neuplatní odst. 1 tohoto ustanovení v případě, že se jedná o návrh na předběžné 

opatření podle § 76b, což vlastně znamená, že soud nemůže odmítnout návrh na 

vydání předběžného opatření podle § 76b, který neobsahuje všechny náležitosti nebo 

který je nesrozumitelný anebo neurčitý. Podle L. Drápala zákon zde předpokládá, že 

soud se pokusí i neformálně o odstranění případných vad návrhu, které by 

neumožňovaly o návrhu meritorně rozhodnout, v průběhu posuzování hledisek 

významných pro nařízení předběžného opatření.178 

Pro úplnost vysvětluji, proč neuvažuji v případě nezletilé ohrožené osoby jako 

možnou alternativu k předběžnému opatření podle § 76b předběžné opatření podle 

§ 76 odst. 1 písm. f). Smyslem předběžného opatření podle § 76b je poskytnutí 

okamžité soudní ochrany osobě ohrožené domácím násilím, ať už je to osoba zletilá, 

                                                           

178 Drápal, L. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 431. 
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či nezletilá. Z toho důvodu zákon stanoví, že o návrhu je potřeba rozhodnout 

bezodkladně, nejdéle do 48 hodin od jeho podání. Ustanovení § 76b rovněž 

upravuje zvláštní podmínky pro dobu trvání a prodloužení předběžného opatření. 

Není nutné, aby navrhovatel předběžného opatření podle § 76b podal návrh na 

zahájení řízení ve věci samé (ač je to podmínkou pro jeho prodloužení). Je 

nepřípustné, aby se v případě zletilého navrhovatele uplatnilo předběžné opatření 

podle § 76b a v případě nezletilého navrhovatele předběžné opatření podle § 76 

odst. 1 písm. f). Tento postup by byl v rozporu s čl. 19 odst. 1 ÚPD, čl. 36 odst. 1, 

případně i čl. 37 odst. 3 Listiny.179 

Uplatnění předběžného opatření podle § 76a v daných souvislostech je možné 

pouze tehdy, je-li vystaveno domácímu násilí dítě ze strany obou rodičů, nebo 

jedním rodičem, přičemž druhý rodič nežije nebo žije odděleně (k tomu srov. výklad 

výše). Uplatněním § 76a v případě domácího násilí by se totiž nezletilá ohrožená 

osoba dostala do nevýhodného postavení: Zatímco v případě předběžného opatření 

podle § 76b je vykázána násilná osoba a oběť zůstává ve svém domácím prostředí, 

v případě předběžného opatření podle § 76a se nezletilá oběť ocitá mimo své 

domácí prostředí.180 

 

Rozhodnutí soudu o předběžném opatření podle § 76b 

O návrhu musí soud rozhodnout bezodkladně, pouze není-li tu nebezpečí 

z prodlení, může rozhodnout až do 48 hodin po podání návrhu (§ 75c odst. 2). Soud 

rozhoduje bez slyšení účastníků (§ 75c odst. 3). Dospěje-li soud k závěru, že jsou 

splněny předpoklady stanovené v hypotéze § 76b odst. 1, rozhodne usnesením 

o předběžném opatření. 

Soud účastníku, proti němuž návrh směřuje (násilné osobě), uloží zejména, aby 

opustil společné obydlí, jakož i jeho bezprostřední okolí, nezdržoval se ve společném 

obydlí nebo do něj nevstupoval, nevstupoval do bezprostředního okolí společného 

                                                           

179 Čl. 36 odst. 1 Listiny zní: 
(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve 
stanovených případech u jiného orgánu. 
Čl. 37 odst. 3 Listiny zní: 
(3) Všichni účastníci jsou si v řízení rovni. 
180 Kovářová Kochová, I.: Právní úprava ochrany proti domácímu násilí v občanském soudním řádu In 
Šínová, R. a kol.: Řízení ve věcech rodinněprávních, s. 134. 
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obydlí nebo navrhovatele a nezdržoval se tam. Dále lze násilné osobě uložit, aby se 

zdržela setkávání s navrhovatelem nebo nežádoucího sledování a obtěžování 

navrhovatele jakýmkoliv způsobem. Výčet je demonstrativní, soud tedy může nařídit 

i jiná opatření, která povedou k ochraně ohrožené osoby před dalšími útoky násilné 

osoby. Soud rozhoduje podle stavu v době vyhlášení (vydání) usnesení (§ 75c odst. 

4), ohrožení popsané v § 76b musí tedy v době rozhodnutí soudu trvat. 

Z plnění povinností uložených předběžným opatřením lze stanovit výjimky 

s přihlédnutím k oprávněným zájmům účastníka, proti němuž návrh směřuje (§ 76b 

odst. 2). Jako ke všem výjimkám je však i k těmto nutno přistupovat restriktivně. 

Stejně jako usnesení o vydání předběžného opatření podle § 76a odst. 1 (jak je 

uvedeno výše) je potřeba odůvodnit i usnesení o vydání předběžného opatření podle 

§ 76b. Jak vyplývá z nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1554/08, v odůvodnění, 

byť stručném, „musejí být alespoň v základních rysech vyloženy důvody, jež soud k 

rozhodnutí vedly (tedy zejména, co navrhovatel tvrdil a proč má soud tato tvrzení za 

osvědčená)“. Ústavní soud argumentuje takto: „V případě předběžného opatření 

podle ustanovení § 76b o. s. ř., jež bylo vydáno v projednávané věci, je nepřípustnost 

absence jeho odůvodnění zvýrazněna tím, že na vydání tohoto předběžného opatření 

nemusí navazovat specifické řízení, kterým by bylo rozhodnuto ve věci samé. 

Předběžné opatření podle ustanovení § 76b o. s. ř. se tak svou povahou mnohem 

více blíží (de facto jím je) meritornímu rozhodnutí s krátkodobými účinky než 

prozatímnímu uspořádání poměrů účastníků před vydáním rozhodnutí ve věci 

samé.“ S výslovným ustanovením § 169 odst. 2 a stanoviskem Nejvyššího soudu sp. 

zn. Cpjn 19/2006 se Ústavní soud vypořádal tak, že § 169 odst. 2 je potřeba vykládat 

ústavně konformně, tedy konkrétně tak, že „,usnesení, kterým se zcela vyhovuje 

návrhu, jemuž nikdo neodporovalʼ je třeba vykládat tak, že jde o usnesení, kterým se 

zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval, ačkoliv mu reálně – chtěl-li by – 

odporovat mohl.“ V podobné věci pak Ústavní soud vyslovil názor, že „… právo na 

řádné odůvodnění rozhodnutí je integrální součástí práva na spravedlivý proces.“ 

(III. ÚS 346/09).  

Usnesení o nařízení předběžného opatření podle § 76b je stejně jako u 

předběžného opatření podle § 76a vykonatelné vyhlášením a nebylo-li vyhlášeno, pak 

je vykonatelné vydáním, tedy bez ohledu na doručení či právní moc. Výrok 
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vykonatelného usnesení je závazný jen pro účastníky řízení a ve stejném rozsahu též 

pro všechny orgány (§ 76e odst. 1 a 3). 

Doručování usnesení o nařízení předběžného opatření podle § 76b upravuje 

§ 76c. Podle tohoto ustanovení podle okolností soud buď vyhlásí rozhodnutí ihned, 

nebo doručí usnesení při výkonu rozhodnutí, anebo doručí rozhodnutí dodatečně 

spolu s vyrozuměním, že byl proveden jeho výkon. Stejnopis usnesení pak soud 

musí doručit do tří dnů od jeho vyhlášení (vydání) všem účastníkům, osobě odlišné 

od navrhovatele společně s návrhem. Pokud byl návrh soudem odmítnut nebo 

zamítnut nebo bylo-li řízení o návrhu zastaveno, doručuje se usnesení pouze 

navrhovateli, a to do tří dnů od jeho vyhlášení nebo vydání. 

Proti rozhodnutí o předběžném opatření lze podat odvolání podle § 201 o. s. 

ř., o němž musí odvolací soud rozhodnout ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy mu 

byla věc předložena. V dalším je plně použitelný výklad uvedený výše 

k předběžnému opatření podle § 76, na nějž lze tedy odkázat. Podané odvolání nemá 

vliv na vykonatelnost usnesení. 

 

Výkon rozhodnutí o předběžném opatření podle § 76b 

Výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů 

s oprávněným upravuje § 273b. Výkon rozhodnutí zajistí bezodkladně soud, který 

nařídil předběžné opatření podle § 76b. Pokud by násilná osoba porušila povinnosti 

nevstupovat do společného obydlí a nezdržovat se v něm, může soud na návrh 

oprávněného (ohrožené osoby) provést kdykoliv během trvání předběžného 

opatření opětovný výkon jejím vykázáním ze společného obydlí. Pokud by povinný 

neplnil jiné vyjmenované povinnosti (nevstupovat do bezprostředního okolí 

oprávněného atd.), nařídí soud na návrh oprávněného výkon rozhodnutí podle § 351 

o. s. ř., tedy ukládáním pokut až do výše 100 000 Kč. 

 

Doba trvání předběžného opatření podle § 76b 

Předběžné opatření podle § 76b trvá zásadně jeden měsíc od jeho 

vykonatelnosti. Vzhledem k tomu, že návrhu na vydání předběžného opatření může 

předcházet vykázání podle zákona o Policii CŘ, které trvá ze zákona 10 dnů, zákon v 

§ 76b odst. 3 výslovně stanoví, že měsíční lhůta začne běžet až dnem následujícím 

po dni, v němž skončí „policejní“ desetidenní lhůta. Pokud je během trvání 
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předběžného opatření zahájeno řízení ve věci samé, může navrhovatel podat návrh 

na prodloužení předběžného opatření, a v tom případě neskončí doba trvání 

předběžného opatření dříve, než soud o tomto návrhu rozhodne. Soud nemá pro 

rozhodování o prodloužení předběžného opatření stanovenu žádnou lhůtu, 

z povahy věci však vyplývá, že by měl rozhodnout s největším urychlením. 

V rozhodnutí o prodloužení předběžného opatření uvede soud též dobu, na kterou 

se předběžné opatření prodlužuje. Předběžné opatření zanikne nejpozději uplynutím 

jednoho roku od jeho nařízení (§ 76b odst. 4 věta čtvrtá).  

Návrh na prodloužení předběžného opatření musí obsahovat vylíčení 

skutečností, které odůvodňují toto prodloužení, včetně majetkových a jiných poměrů 

účastníků řízení, zejména pokud jde o vlastnické či jiné vztahy ke společnému 

bydlení. Soud při rozhodování o prodloužení lhůty totiž bere do úvahy zejména 

trvání stavu ohrožení, obsah a důvody podaného návrhu na zahájení řízení ve věci 

samé, majetkové a jiné poměry účastníků včetně vlastnických a jiných vztahů ke 

společnému obydlí apod. 

 

Zahájení řízení ve věci samé jako podmínka prodloužení předběžného 

opatření podle § 76b 

Jak jsem již uvedla, prodloužení předběžného opatření je podmíněno 

zahájením řízení ve věci samé. Zákon však neposkytuje ani náznak, o jaké řízení se 

má jednat, co je tou „věcí samou“. Důvodová zpráva uvádí příkladmo řízení o 

rozvod manželství, neplatnost či neexistenci manželství, řízení o úpravě poměrů k 

nezletilým dětem, řízení o vypořádání společného jmění manželů, řízení o zrušení 

práva společného nájmu bytu.181 L. Drápal v komentáři dovozuje, že je-li jedním 

z předpokladů nařízení předběžného opatření podle § 76b společné obydlí s násilnou 

osobou, pak představuje řízení ve věci samé „jen takové řízení, jehož předmětem je 

řešení práv a povinností účastníků předběžného opatření k domu, bytu nebo jiné 

místnosti anebo jinému objektu, v němž účastníci mají (měli) společné obydlí, např. 

řízení o zrušení práva společného nájmu bytu, řízení o úpravu užívání společného 

                                                           

181 I. Kovářová Kochová uvádí i další možnosti návrhů na zahájení řízení ve věci samé, které může ovšem 
podat jen ten, kdo má nějaký nárok na společné bydlení. Pro nezletilé ohrožené osoby by mohla být 
využitelná žaloba na ochranu osobnosti podle § 11 o. z. Podrobněji viz Kovářová Kochová, I.: Právní 
úprava ochrany proti domácímu násilí v občanském soudním řádu In Šínová, R. a kol.: Řízení ve věcech 
rodinněprávních, s. 144. 
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bytu nebo domu, vyklizení domu, bytu nebo jiné místnosti.“182 Je však třeba si 

uvědomit, že ve vztahu k účastníkům řízení dítě-ohrožená osoba a rodič-násilná 

osoba nemůže nezletilé dítě samo iniciovat řízení ohledně společného bydlení, 

neboť obvykle žádné vlastnické ani jiné právo ke společnému obydlí nemá. Nezletilé 

dítě tedy může pouze podat návrh podle § 176 o. s. ř., případně může soud ex offo 

zahájit řízení ve věci péče o nezletilé. V daném kontextu vyvstávají mnohé otázky. 

Pokud je dítě navrhovatelem vedle druhého rodiče a tento rodič podá návrh na 

zahájení řízení vedoucího k ukončení společného bydlení, bude moci z tohoto 

zahájení řízení ve věci samé „procesně těžit“ i nezletilý navrhovatel a žádat o 

prodloužení předběžného opatření i vůči sobě? Nebo chce-li ohrožený rodič ukončit 

manželství s násilnou osobou rozvodem a společné bydlení vypořádáním společného 

jmění manželů, je řízení o úpravě práv a povinností rodičů k dítěti pro dobu po 

rozvodu podle § 176 o. s. ř., které předchází řízení o rozvod manželství, řízením ve 

věci samé? Při hledání odpovědí na tyto otázky je třeba vycházet z účelu probírané 

právní úpravy, kterou je ochrana osoby ohrožené domácím násilím, a zároveň 

z principu ochrany nezletilého dítěte před jakýmikoliv formami násilí, jak požaduje 

čl. 19 ÚPD. Zákon zároveň klade důraz na aktivitu ohrožené osoby, která musí po 

určité „oddechové době“ nastalou sociální situaci řešit podáním návrhu podle 

vlastního uvážení.  

Podle mého názoru je tedy povinností ohrožené osoby podat jakýkoliv návrh 

na zahájení řízení, jehož výsledek je způsobilý řešit domácí násilí, přičemž posouzení 

způsobilosti je na soudu, který bude o prodloužení předběžného opatření 

rozhodovat. Pokud by řešením domácího násilí bylo podání několika návrhů (např. o 

rozvod, následně o vypořádání společného jmění manželů), je splněna podmínka 

procesní aktivity ohrožené osoby podáním prvního z nich. Povinnost procesní 

aktivity se ovšem musí vztahovat i na ohrožené nezletilé dítě, v jehož prospěch je 

nutno zahájit řízení o výchově nebo o styku podle § 176 o. s. ř. 

Na zrušení předběžného opatření se použije § 77 odst. 2. Předběžné opatření 

podle § 76b zanikne uplynutím zákonné lhůty podle § 76b odst. 3 a 4, případně 

uplynutím doby, na kterou soud opatření prodloužil (odst. 4). 

 

 

                                                           

182 Drápal, L. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 458. 
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Návrhy de lege ferenda 

Z uvedeného výkladu je patrné, že právní úprava předběžných opatření 

vydávaných za účelem ochrany nezletilých dětí a jejich práv není příliš kompaktní a 

je poplatná soudobé ideologii jednotného procesu, která stále ovládá český civilní 

procesní řád – v jednotlivých ustanoveních se mísí normy uplatňované pro 

předběžná opatření vydávaná pro sporná řízení s normami zaměřenými do oblasti 

předběžných opatření pro nesporná řízení (stranou záměrně ponechávám řízení ve 

věci samé zmiňované v § 76b odst. 4, kterým může být i sporné řízení – např. o 

rozvod, o vypořádání společného jmění manželů).  

Věcný záměr zákona o nesporném řízení soudním počítá s vlastní úpravou 

předběžných opatření v rámci postupu soudu před zahájením řízení, navíc v rámci 

úpravy ochrany před domácím násilím zavádí nové samostatné řízení ve věci samé v 

části druhé hlavě třetí. Vytvořením nového řízení má být vyřešen „v současné praxi 

obtížně interpretovatelný vztah mezi nařízeným předběžným opatřením dle § 76b o. 

s. ř. a řízením, které může být považováno za řízení ve věci samé (řízení o rozvod 

manželství, o úpravě poměrů k nezletilým dětem, řízení o vyklizení či vypořádání 

společného jmění manželů).“ Věcný záměr překvapivě opomíjí případy nesezdaného 

a jiného rodinného soužití, když řízení o domácím násilí hodlá systematicky zařadit 

do části druhé hlavy třetí týkající se manželství, protože jednou z podmínek 

rozhodování soudu má být právě „skutečnost, že se jedná o domácnost manželů 

nebo rozvedených manželů. Soud by pak měl rozhodovat na návrh jednoho z 

manželů nebo třetí osoby o dočasném vyloučení práva manžela v domě nebo bytě 

bydlet.“ Obávám se, že se tím bezdůvodně zhorší postavení osob žijících mimo 

manželství (a to včetně nezletilých dětí těchto osob), případně též osob žijících spolu 

na základě rodinného nebo jiného vztahu (např. prarodič a vnuk, teta a synovec). 

Navrhovala bych ponechat i nadále jako jeden ze znaků domácího násilí skutečnost, 

že osoby žijí v intimním, rodinném či jiném obdobném vztahu, jak uvádí důvodová 

zpráva k zák. č. 135/2006 Sb.  

V novém řízení by mělo být možné rozhodnout o ochraně proti domácímu 

násilí rozhodnutím, jehož maximální doba trvání má být jeden rok. V průběhu trvání 

tohoto rozhodnutí získá násilím ohrožená osoba možnost vyřešit své majetkové 

i osobní poměry. Odpůrce současně bude mít možnost povolení výjimky 

z rozhodnutím uložených povinností a bude moci podat návrh na zrušení 
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rozhodnutí. Nová právní úprava rovněž vyjasní okruh účastníků a bude řešit případy, 

kdy je navrhovatelem nezletilé dítě.183 Paragrafové znění zatím není dostupné, lze 

tedy jenom doufat, že nová úprava přinese více či méně významné modifikace ve 

prospěch jednoznačnosti a vnitřního souladu s právním řádem. Je však potřeba 

znovu zdůraznit, jak je důležité, aby zákonodárce postavil najisto způsob ochrany 

nezletilého dítěte ohroženého domácím násilím. Inspirací může být např. americký 

Model Code on Domestic and Family Violence,184 podle jehož § 301 může podat 

návrh na vydání ochranného opatření (order for protection) jakákoliv osoba (tedy i dítě), 

která byla nebo je obětí domácího nebo rodinného násilí vůči členovi rodiny nebo 

domácnosti, který se násilí dopustil. Jménem dítěte může podat návrh jeho rodič, 

opatrovník nebo jiný zástupce. Důležité je, aby právní úprava nezavírala oči před 

existencí nezletilých dětí, které jsou jako svědci domácího násilí zároveň vždy i jeho 

obětí (srov. výše uvedené stanovisko Evropského hospodářského a sociálního 

výboru). Řešením by mohlo být též stanovení povinnosti soudu, aby v případě 

podání návrhu rodičem nebo jiným navrhovatelem vždy posoudil, zda není třeba 

i bez návrhu upravit poměry nezletilých dětí sdílejících společné obydlí s násilnou 

osobou. 

 

3.2. Řízení o určení a popření rodičovství 

Tato řízení, nazývaná též paternitními spory, jsou procesním protějškem části 

druhé, hlavy třetí zákona o rodině s názvem Určení rodičovství (§ 50a a násl.). Přes 

jejich převážně sporný charakter vykazují některé specifika, na něž v dalším textu 

upozorním. Ačkoliv se bezprostředně dotýkají osobního statusu dítěte, nemusí být 

dítě vždy účastníkem řízení. Přesto se domnívám, že tato řízení k problematice 

postavení nezletilého v civilním procesu patří, budu se jimi tedy stručně zabývat, 

zejména s ohledem na postavení nezletilého dítěte v rámci těchto řízení. 

 

3.2.1. Řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů 

Toto řízení je z paternitních sporů jediné, které je procesně výslovně upraveno 

– v § 73 o. s. ř. v rámci předběžných řízení. Ačkoliv je systematicky zařazeno do 

                                                           

183 Viz Věcný záměr zákona o nesporném řízení. 
184 Dostupný z http://www.ncjfcj.org/sites/default/files/modecode_fin_printable.pdf. 
V překladu Vzorový zákon o domácím a rodinném násilí byl sestaven Národní radou soudců soudů pro 
rodinu a mládež (National Council of Juvenile and Family Court Judges). 
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činnosti soudu před zahájením řízení, obecně se má za to, že se jedná o zvláštní 

řízení nesporné povahy.185  

V tomto řízení se realizuje pouze druhá domněnka otcovství – na základě 

souhlasného prohlášení rodičů (§ 52 zák. o rod.). Soud i bez návrhu (obvykle na 

základě podnětu matričního úřadu) zahájí řízení, v němž vyzve matku dítěte, aby 

označila otce dítěte, kterého následně předvolá, a oba vede k souhlasnému 

prohlášení o otcovství. Pokud matka otce dítěte neoznačí, nebo k souhlasnému 

prohlášení nedojde, soud ustanoví opatrovníka, aby podal návrh na určení otcovství 

a dítě v tomto řízení zastupoval. 

Účastníky tohoto řízení jsou matka a otec jí označený.  

 

3.2.2. Řízení o určení otcovství 

Toto řízení není procesně zvlášť upraveno, jedná se tedy o řízení sporné. 

V případě řízení o určení otcovství jde o spor o to, zda jsou naplněny předpoklady 

třetí domněnky otcovství podle § 54 zák. o rod. 

 

Žaloba a účastníci řízení 

Řízení se zahajuje žalobou podle § 80 písm. a). Žalobu lze podat i ústně do 

protokolu (§ 42 odst. 1), a to i u místně nepříslušného soudu, který je povinen 

podání sepsat a příslušnému soudu ho postoupit (§ 42 odst. 2). Jedná se o tzv. 

statusovou žalobu, na jejímž základě se rozhoduje o osobním stavu. Nejedná se o 

žalobu určovací, pro její úspěšnost proto není nutné tvrdit ani dokazovat naléhavý 

právní zájem.186  

Návrh na určení otcovství může podat dítě, matka i muž, který o sobě tvrdí, že 

je otcem dítěte. Začlenění muže, který o sobě tvrdí, že je otcem, mezi aktivně 

legitimované je výrazným posunem směrem k ochraně jeho práv a zároveň 

k ochraně práv dítěte, zejména pokud jde o právo znát svůj biologický původ ve 

smyslu čl. 7 ÚPD.  

Účastníky řízení jsou žalobce a žalovaný. Žalobcem může být  

                                                           

185 Winterová, A.: Sporné a nesporné řízení ve věcech rodinného práva – pohled Aleny Winterové In 
Šínová, R. a kol.: Řízení ve věcech rodinněprávních, s. 37. 
186 Viz Winterová, A.: Určení otcovství nad rámec zákonných domněnek. Správní právo č. 5‒6/2003, s. 
317. 
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a) dítě, buď v dobrovolném nerozlučném společenství s matkou,187 nebo 

samostatně, zastoupené kolizním opatrovníkem, přičemž matka může do 

řízení vstoupit jako vedlejší účastník (§ 93), pak je žalovaným potenciální 

otec,  

b) matka, pak je žalovaným opět potenciální otec, dítě není účastníkem řízení 

(sic!), může však vstoupit do řízení jako vedlejší účastník (§ 93 o. s. ř.), 

zároveň je však účastníkem řízení o výchově a výživě, které je s řízením o 

určení otcovství obligatorně spojeno (§ 113 o s. ř.), 

c) muž, který o sobě tvrdí, že je otcem dítěte, zde ovšem není jasná pasivní 

legitimace. V rámci aktuální úpravy je třeba přisvědčit názoru prof. A. 

Winterové, že by žaloba měla směřovat vůči matce i dítěti jako žalovaným 

nerozlučným společníkům.188 Ovšem mají dítě i matka vždy stejný zájem 

na určení otcovství? Zřejmě ne vždy. Bohužel ani nový občanský zákoník 

nepřináší v tomto směru žádné odpovědi, neboť v zásadě kopíruje 

dosavadní úpravu. 

Současné pojetí aktivní a pasivní legitimace a následného účastenství vybízí 

k zamyšlení, zda je sporné řízení skutečně tím pravým druhem procesu pro určování 

otcovství. Dítě má vždy samostatné právo na určení svého biologického původu, je 

tedy v rozporu s tímto právem, aby v rámci určování otcovství nebylo účastníkem 

řízení, nebo aby sdílelo procesní společenství s matkou, jejíž zájem může být opačný 

než zájem dítěte. Jak uvádím dále v kapitole o navrácení dítěte, je nemyslitelné, aby 

řízení, jehož účastníkem jsou dvě strany a nezletilé dítě, bylo pojímáno jako 

kontradiktorní, jako spor o právo. 

Není-li domnělý otec naživu, podává se návrh vůči opatrovníkovi, kterého 

soud ustanovil (§ 55 zák. o rod.). Opatrovníka soud ustanovuje podle § 192 o. s. ř. 

Místně příslušný je soud podle § 84 o. s. ř. (obecný soud opatrovníka). Opatrovník 

musí být ustanoven ještě před zahájením řízení o určení otcovství. Opatrovník má 

v zásadě stejné postavení, jako by měl potenciální otec, nesmí však učinit souhlasné 

prohlášení o otcovství. 

Zvláštnosti vykazuje toto řízení, i pokud jde o ztrátu procesněprávní 

subjektivity jednotlivých účastníků. Obecně ztráta procesněprávní subjektivity vede 
                                                           

187 Viz Králíčková Z.: (Ne)sporná řízení v rodinněprávních věcech – pohled Zdeňky Králíčkové In 
Šínová, R. a kol.: Řízení ve věcech rodinněprávních, s. 104 a násl. 
188 Tamtéž, s. 38. 
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k pokračování v řízení s procesním nástupcem, popřípadě k zastavení řízení (§ 127 

odst. 2 a 5). Zákon o rodině poskytuje zvláštní úpravu. Zemře-li v průběhu řízení 

navrhovatel, může v řízení pokračovat pouze druhý, k návrhu oprávněný (§ 56 odst. 

1 zák. o rod.). Z odstavce 3 téhož ustanovení plyne, že předcházející věta se vztahuje 

pouze na matku nebo dítě. Věta druhá odstavce 1 připouští, aby do šesti měsíců po 

smrti dítěte podali návrh na určení otcovství též potomci navrhovatele, prokáží-li 

právní zájem na tomto určení, ovšem pouze nepokračuje-li soud v řízení s druhým 

oprávněným (tedy matkou). Ačkoliv se vyskytují názory, že potomci zemřelého 

navrhovatele mohou pokračovat v již započatém řízení,189 ze zákonného znění podle 

mého názoru jednoznačně vyplývá povinnost podat nový návrh (srov. „mohou 

podat návrh na určení otcovství“). Návrh potomků zemřelého dítěte není podmíněn 

tím, že dítě samo podalo žalobu.190 

Zemře-li však v průběhu řízení muž, který o sobě tvrdil, že je otcem, tedy 

žalobce, mohou v řízení dítě nebo matka pokračovat, jinak soud řízení zastaví (§ 56 

odst. 3). Zde vzniká zvláštní situace, kdy zaniká procesní subjektivita žalobce, nelze 

pokračovat v řízení s jeho potomky (§ 56 odst. 1 zák. o rod. a contrario), přesto soud 

může vydat meritorní rozhodnutí. J. Spáčil navrhuje, aby se tato procesní situace 

řešila analogickou aplikací § 56 odst. 2 zák. o rod., tedy aby místo potenciálního otce 

pokračoval v řízení soudem ustanovený opatrovník.191 Podle mého názoru je toto 

řešení jediné možné, neboť není možné vést sporné řízení bez existence jedné 

strany. De lege ferenda je však nutné stávající úpravu přehodnotit. Věcný záměr 

zákona o nesporném řízení úpravu řízení o určování rodičovství neobsahuje, na 

rozdíl od řízení o popření rodičovství, kterému vyčlenil hlavu čtvrtou v části třetí. 

Zřejmě tedy zákonodárce hodlá i nadále určovat otcovství ve sporném řízení. Tato 

koncepce je však z hlediska ochrany práv dítěte nevyhovující, jak vyplývá 

z uvedeného rozboru, zejména pokud jde o zcela nedostatečnou úpravu účastenství 

dítěte. 

 

Řízení a rozhodnutí o žalobě 

Řízení je ovládáno zásadou vyšetřovací, neboť je uvedeno v ustanovení § 120 

odst. 2, které obsahuje výčet řízení, v nichž je soud povinen provést i jiné důkazy, 
                                                           

189 Viz Spáčil, J. In Hrušáková, M. a kol.: Zákon o rodině 2008, s. 248. 
190 Viz Nová, H. a kol.: Zákon o rodině 2011, s. 230. 
191 Spáčil, J. In Hrušáková, M. a kol.: Zákon o rodině 2008, s. 248. 
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než které navrhli účastníci. Při dokazování je nutno zachovat určitý postup. Jestliže 

žalovaný od počátku popírá, že měl s matkou v rozhodné době pohlavní styk, má 

být zaměřena pozornost soudu na zjišťování skutečnosti, zda se žalovaný s matkou 

v uvedené době pohlavně stýkal. Kdyby tato skutečnost zjištěna nebyla, bylo by 

nehospodárné provádět důkazy, jimiž by se určovalo otcovství žalovaného k dítěti, 

neboť domněnka otcovství žalovanému ještě nesvědčí.192 Pokud však soud znalecký 

posudek zadá, jsou účastníci povinni se příslušnému vyšetření podrobit (§ 127 odst. 

3 o. s. ř.). Starší judikatura nabádala soudy, aby při dokazování postupovaly od méně 

vypovídacích znaleckých posudků k přesnějším,193 které byly samozřejmě dražší. 

Tento postup je však podle mého názoru překonán a je v zájmu procesní ekonomie, 

aby soud po zjištění, že označenému muži svědčí domněnka otcovství, zadal 

znalecký posudek z oblasti zdravotnictví, odvětví genetiky, provedené metodou 

vyšetření polymorfismů DNA, jak to ostatně požaduje i nález Ústavního soudu sp. 

zn. Pl. ÚS 15/09.194 Tento posudek může potvrdit i vyloučit otcovství s téměř 100% 

pravděpodobností, je tedy žádoucí, aby byl využíván soudy obligatorně. K tomu 

bude zřejmě potřeba upravit znění § 127 odst. 3, aby poskytovalo zákonný podklad 

pro uložení povinnosti účastníkům řízení poskytnout genetický materiál pro 

vypracování znaleckého posudku, neboť povinnosti lze ukládat pouze na základě 

zákona (čl. 4 odst. 1 Listiny). 

S řízením o určení otcovství je obligatorně spojeno řízení o výchově a výživě 

dítěte (§ 113 o. s. ř.). Rozsudek bude tedy obsahovat dva výroky. 

Pro rozhodnutí vydaná na základě statusových žalob je charakteristické, že jsou 

závazná pro každého (erga omnes) ‒ § 159a odst. 3. O konstitutivních či 

deklaratorních účincích rozhodnutí o určení otcovství se vedl v odborné literatuře 

spor.195 Souhlasím se Z. Králíčkovou, že je potřeba se přiklonit k názoru A. 

                                                           

192 Viz Nová, H. a kol.: Zákon o rodině 2011, s. 222. 
193 R 1/1980 (rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. 12. 1980, sp. zn. 161/79): Při provádění důkazu 
znaleckým posudkem v řízení o určení otcovství je v těchto případech nutno postupovat zpravidla od 
znaleckého posudku s menší vylučovací schopností, který bývá také méně nákladný, ke znaleckým 
posudkům s větší vylučovací schopností.  
194 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 15/09 (č. 244/2010 Sb.): Pro oblast 
dokazování v oblasti paternitních sporů pak bude potřeba upravit procesní předpis o prostředky 
umožňující pořizování znaleckých posudků z oboru zdravotnictví, odvětví genetiky, provedené metodou 
vyšetření polymorfismů DNA za obligatorní účasti domnělého otce, dítěte a matky. 
195 Zatímco J. Spáčil trvá na konstitutivní povaze rozhodnutí v její klasické podobě s účinky ex nunc, tj. 
zakládající otcovství až právní mocí rozsudku, A. Winterová sice souhlasí s konstitutivní povahou 
rozhodnutí, ovšem s účinky ex tunc, tedy sahajícími zpětně až k početí dítěte. Srov. Spáčil, J. In 
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Winterové, který vystihuje zvláštní charakter rozsudku o určení otcovství, jenž musí 

být z povahy věci konstitutivní, nelze však zpochybnit, že je-li otcovství účastníka 

řízení potvrzeno, stává se tento otcem dítěte již od jeho početí.196 Podle mého 

názoru totiž musí právní úprava respektovat běh života. 

Ve věcech určení a popření rodičovství je přípustné dovolání [§ 237 odst. 2 

písm. b)]. 

 

3.2.3. Řízení o popření otcovství 

Charakter řízení o popření otcovství je v zásadě stejný jako u řízení o určování 

otcovství. Je to řízení sporné, zahajované na základě statusové žaloby (ačkoliv 

výslovně v § 80 písm. a) uvedeno není – arg. slovem „zejména“ v návětí). Žalobu 

může podat ten, komu svědčí popěrné právo. O možnosti ústního podání žaloby viz 

výše. Řízení je ovládáno zásadou vyšetřovací (§ 120 odst. 2).  

Právní úpravu popírání otcovství významně revidoval Ústavní soud, který 

svým nálezem sp. zn. Pl. ÚS 15/09 ze dne 8. 7. 2010 zrušil ustanovení § 57 odst. 1 

zák. o rod. ke dni 31. 12. 2011. Na to reagoval zákonodárce přijetím zákona č. 

84/2012 Sb., kterým novelizoval některá ustanovení zákona o rodině, zejména 

přeformuloval zrušené ustanovení § 57 odst. 1, § 62 a pozměnil § 36 a § 59 odst. 2. 

Ačkoliv měl zákonodárce na přijetí nové úpravy téměř rok a půl času, nepodařilo se 

mu sladit pozbytí účinnosti derogovaného ustanovení a přijetí nové úpravy – zákon 

č. 84/2012 Sb. nabyl účinnosti až 20. 3. 2012. Podle jeho přechodného ustanovení se 

řízení o popření otcovství zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 

dokončí podle § 57 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, jinými slovy v řízeních zahájených (a neskončených) do 20. 

3. 2012 se použije hmotněprávní úprava § 57 odst. 1 ve znění účinném od 20. 3. 

2012. 

Popěrné právo svědčí: 

a) manželovi, který může popřít otcovství do šesti měsíců ode dne, kdy mu 

vzniknou důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte, nejpozději však 

do tří let od narození dítěte (§ 57 odst. 1 zák. o rod. ve znění zák. č. 

                                                                                                                                                                     

Hrušáková, M. a kol.: Zákon o rodině 2008, s. 237, Winterová, A.: Určení otcovství nad rámec zákonných 
domněnek. Správní právo č. 5‒6/2003, s. 317. 
196 Šínová, R., Hrušáková, M.: Paternitní spory – jejich procesní zvláštnosti a aktuální otázky In Šínová, R. 
a kol.: Řízení ve věcech rodinněprávních, s. 102 a násl. 
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84/2012 Sb.), pak jsou žalovanými matka a dítě, jsou-li oba naživu; nežije-li 

jeden z nich, žalovaný je ten druhý. Není-li naživu ani dítě, ani matka, 

popěrné právo manžel nemá (§ 59 odst. 1 zák. o rod.). Mám za to, že 

objektivní lhůta tří let platí i pro popření otcovství předchozího manžela 

matky podle § 60 zák. o rod., 

b) muži, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, který 

může popřít otcovství, dokud neuplyne šest měsíců ode dne, kdy bylo 

takto otcovství určeno; tato lhůta neskončí před uplynutím šesti měsíců od 

narození dítěte (§ 61 odst. 1 zák. o rod.), žalovanými jsou opět matka a 

dítě, jsou-li oba naživu; nežije-li jeden z nich, žalovaný je ten druhý. Není-li 

naživu ani dítě, ani matka, popěrné právo tento muž nemá (§ 61 odst. 3 ve 

spojení s § 59 odst. 1), 

c) provdané matce dítěte, která může popřít otcovství svého manžela do šesti 

měsíců od narození dítěte (§ 59 odst. 2 zák. o rod.), pak je žalovaným její 

manžel, 

d) neprovdané matce dítěte, která může popřít otcovství muže, jehož 

otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, pak je žalovaným 

tento muž (§ 61 odst. 2 zák. o rod.). 

Za manžela matky dítěte i za muže, jehož otcovství bylo určeno souhlasným 

prohlášením rodičů, kteří ztratili během popěrné lhůty způsobilosti k právním 

úkonům, může popřít otcovství opatrovník, a to do šesti měsíců po narození dítěte, 

nebo věděl-li o narození dítěte již dříve, do šesti měsíců po svém ustanovení. 

Nelze nezmínit také samostatnou procesní legitimaci197 nejvyššího státního 

zástupce k podání návrhu na popření otcovství, která vyplývá z § 62 zák. o rod.; 

v tomto případě jsou žalovanými otec, matka i dítě; není-li některý z nich naživu, 

popírá se otcovství vůči ostatním; není-li naživu žádný z nich, popírá se otcovství 

vůči opatrovníkovi, kterého soud pro tuto věc ustanoví. Oproti předchozí úpravě se 

oprávnění nejvyššího státního zástupce změnilo na povinnost za stanovených 

podmínek podat návrh na popření otcovství.198  

                                                           

197 Jedná se o procesní legitimaci ve smyslu zákonem založeného oprávnění se domáhat s úspěchem 
práva, jehož není daný subjekt ve sféře hmotného práva nositelem, a ani to o sobě netvrdí. Viz Winterová, 
A. a kol.: Civilní 2011, s. 139. 
198 § 62 po novele zák. č. 84/2012 Sb. zní: 
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Novela bohužel nezměnila lhůty pro opatrovníka a pro muže, jehož otcovství 

bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů. V případě matky, u níž rovněž zůstala 

lhůta v původní délce, není podle mého názoru potřeba lhůtu měnit, neboť matka 

má obvykle přehled o tom, kdo je otcem jejího dítěte, a případné pochybnosti může 

brzy po narození dítěte proměnit v příslušný návrh. 

Na řízení včetně dokazování a povahy rozsudku lze bezezbytku vztáhnout to, 

co již bylo uvedeno výše v části věnující se určování otcovství. 

 

Úprava určování a popření rodičovství v novém občanském zákoníku 

Právní úprava určování rodičovství doznala několika změn, spíše však byla 

systematičtěji utříděna a formulačně upřesněna. Za všechny novinky lze zmínit tyto 

změny: 

Minimální doba trvání těhotenství byla ze 180 dnů zkrácena na 160, což se 

projevilo ve formulaci třetí domněnky otcovství (§ 783 odst. 2 n. o. z.) a u 

popěrného práva manžela matky (§ 786 n. o. z.).  

Nový občanský zákoník vyjasnil právní povahu prohlášení otcovství – jedná se 

o zvláštní projev vůle, na nějž se použijí obecná ustanovení o právním jednání, není-

li stanoveno jinak. Neplatnosti se však lze dovolat jen v popěrné lhůtě (§ 782 n. o. 

z.). 

Výraznou změnou je prodloužení lhůty u popírání otcovství: manžel může 

otcovství popřít ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech 

zakládajících důvodnou pochybnost, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho 

manželce, nejpozději však do šesti let od narození dítěte. Konsolidovaná důvodová 

zpráva odkazuje na judikaturu ESLP (Rasmussen proti Dánsku), zahraniční právní 

úpravu (na Slovensku jsou to tři roky, ve Francii 5 a 10 let) i na recentní nález 

Ústavního soudu citovaný výše (Pl. ÚS 15/09). Je tedy s podivem, že zákonodárce 

                                                                                                                                                                     

(1) Vyžaduje-li to zájem dítěte, podá nejvyšší státní zástupce návrh na popření otcovství vůči otci, matce a 
dítěti, pokud lhůta stanovená pro popření otcovství některému z rodičů uplynula. 
(2) Je-li vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že muž považovaný za otce dítěte otcem není a uplynula-li 
lhůta stanovená pro popření otcovství některému z rodičů, podá nejvyšší státní zástupce návrh na popření 
otcovství, ledaže zájem dítěte výjimečně vyžaduje, aby k popření otcovství nedošlo. 
(3) Nejvyšší státní zástupce popírá otcovství vůči otci, matce a dítěti; není-li některý z nich naživu, popírá 
otcovství vůči ostatním; není-li naživu žádný z nich, popírá otcovství vůči opatrovníkovi, kterého soud 
pro tuto věc ustanoví. 
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v novele 84/2012 Sb. použil pro překlenutí legisvakance nového občanského 

zákoníku objektivní lhůtu tříletou. 

Významnou změnou je zrušení pravomoci nejvyššího státního zástupce 

podávat návrhy na popírání otcovství. Jak je uvedeno výše, novelou zák. č. 84/2012 

Sb. se změnilo diskreční oprávnění nejvyššího státního zástupce na povinnost za 

stanovených podmínek návrh podat. Nový občanský zákoník se však vydal jinou (dle 

mého názoru správnou) cestou a napříště bude o prominutí zmeškání popěrné lhůty 

rozhodovat soud na základě zjištěného zájmu dítěte a požadavku veřejného pořádku. 

Soud může namísto nejvyššího státního zástupce rovněž zahájit řízení o popření 

otcovství i bez návrhu, bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale 

otec takto určený nemůže být otcem (§ 793 n. o. z.). 

Zaznamenáníhodná je poznámka v důvodové zprávě k § 777 o souhlasném 

prohlášení manžela (bývalého manžela), jiného muže, který o sobě tvrdí, že je otcem 

dítěte, a matky o otcovství, totiž že se jedná o řízení statusové, svou povahou 

nesporné řízení. Dosud se toto prohlášení činilo v rámci řízení o popření otcovství 

(§ 58 odst. 1 posl. věta zák. o rod.), které je formálně řízením sporným. Zákonodárce 

tak (snad) předznamenává přehodnocení stávající úpravy paternitních sporů. 

 

3.2.4. Řízení ve věcech určování a popírání mateřství 

Právní úprava se donedávna určováním mateřství nezabývala, vystačila si totiž 

se starou římskoprávní zásadou „mater semper certa est“. S postupem vědeckého 

poznání a vývoje lékařské praxe na poli asistované reprodukce se však situace 

změnila a zákonodárce ve snaze předejít možným pochybnostem vložil do zákona o 

rodině jeho velkou novelou, zák. č. 91/1998 Sb., ustanovení § 50a o tom, že matkou 

dítěte je žena, která dítě porodila. Tímto lapidárním ustanovením jsou předem spory 

o to, zda je matkou dítěte žena, která darovala genetický materiál, nebo žena, která 

byla uměle oplodněna a dítě pouze donosila a porodila, bezpředmětné.  

V tomto krátkém exkurzu se chci však věnovat otázce, jaké možnosti má 

matka, která porodila dítě pod cizí totožností (např. s půjčeným pasem nebo 

občanským průkazem). Zaznamenala jsem tento případ v praxi: matkou dítěte byla 

de iure sestra skutečné matky, obě ženy byly cizinky žijící v ČR. Podrobnosti a další 

vývoj jejich kauzy mi nejsou známy, ale případ mě vedl k zamyšlení, jaký procesní 

postup by byl v této situaci adekvátní.  
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Domnívám se, že by se mohla použít analogicky ustanovení o popírání a 

určování otcovství. Nejprve by měla právní (matriková) matka popřít své mateřství, 

pak teprve by mohla skutečná matka žalovat na určení svého mateřství. Ovšem 

pasivní legitimace je v obou případech nejistá – zřejmě by bylo potřeba žalovat dítě 

zastoupené kolizním opatrovníkem, neboť dítě by rozhodně mělo být účastníkem 

řízení. Otcovství by se pak určovalo (a předtím případně popíralo – s ohledem na 

rodinný stav právní matky) v navazujícím řízení. Z uvedeného je zřejmé, jak 

nevhodné je sporné řízení pro určování rodičovství dítěte.  

Doufám, že tato poznámka přispěje k diskusi o přehodnocení stávající právní 

úpravy (nejen) paternitních sporů. 

 

3.3. Péče soudu o nezletilé  

Pod marginálním nadpisem Péče soudu o nezletilé se sdružuje několikero 

druhů řízení, jejichž hmotněprávním základem jsou záležitosti upravené zákonem 

o rodině. Téma je to tedy natolik široké, že by vydalo na samostatnou práci. Omezím 

se tedy na obecný výklad ustanovení spadajících pod péči soudu o nezletilé, pokusím 

se vystihnout charakter těchto řízení a zhodnotit, do jaké míry poskytuje aktuální 

úprava ochranu nezletilým účastníkům řízení. Zvlášť se budu věnovat pouze těm 

řízením, která jsou výslovně upravena občanským soudním řádem. 

Péče soudu o nezletilé je v občanském soudním řádu systematicky zařazena do 

části třetí (řízení v prvním stupni), hlavy páté (zvláštní ustanovení). V hlavě páté jsou 

soustředěna řízení, která jsou v teorii civilního procesu nazývána nespornými.199,200 

Jedná se o problematiku značně různorodou. Mimo péči soudu o nezletilé a další 

rodinněprávní řízení201 jsou v této hlavě upravena řízení o dědictví, o úschovách, o 

umoření listin, o způsobilosti k právním úkonům (tzv. opatrovnické řízení), řízení ve 

věcech obchodního rejstříku a další. Nelze nevidět, že v leckterých uvedených 

                                                           

199 O rozlišení sporných a nesporných řízení v současném civilním procesním právu srov. kapitolu 1. 
200 Jak výstižně uvádí A. Winterová, „je chybou vnímat rozhodování o výchově a výživě dítěte jako spor 
mezi matkou a otcem: dítě není předmět, o který se vede spor (byť by to sebevíce tak vypadalo), nýbrž je 
plnohodnotným subjektem, účastníkem řízení, který má do toho – buď sám, nebo prostřednictvím 
zástupce – co mluvit. Pro to, že jde a musí jít z povahy věci o nesporné řízení, hovoří i okolnost, že 
hledání optimálního řešení poměrů dítěte, jehož rodiče spolu nežijí, je v obecném, společenském zájmu, 
protože děti je třeba v civilizované společnosti chránit.“ Winterová, A.: Sporné a nesporné řízení ve 
věcech rodinného práva – pohled Aleny Winterové. In Šínová, R. a kol.: Řízení ve věcech 
rodinněprávních, s. 35. 
201 Např. o osvojitelnosti, osvojení, navrácení dítěte. 
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řízeních je funkce soudu spíše administrativní, čehož projevem je i to, že v praxi věci 

vyřizují vyšší soudní úředníci, dědické řízení vede notář jako soudní komisař, naopak 

v řízení ve věcech nezletilých a opatrovnickém řízení je osoba soudce nezastupitelná, 

což vyplývá z charakteru těchto řízení, neboť soud svým rozhodnutím zasahuje do 

osobnostní sféry účastníků řízení. Sdružení takto různorodých řízení do jedné hlavy 

s indiferentním nadpisem Zvláštní ustanovení považuji za pokračování v legislativní 

nedostatečnosti úpravy nesporných řízení v rodinněprávních věcech (vedle vůbec 

neexistující zákonné kategorie „nesporných řízení“ v současném občanském 

procesním řádu – viz výše).  

V občanském soudním řádu však lze přes uvedené legislativní pokrytectví 

nalézt významná specifika nesporných řízení v rodinněprávních věcech, jakož i 

zásady, které tato řízení ovládají.202 Je potřeba zdůraznit, že tyto zásady a specifika se 

až na výjimky týkají všech rodinněprávních řízení samostatně upravených v hlavě 

páté, o nichž bude pojednáno v samostatných kapitolách. 

 

Zahájení řízení 

Řízení péče soudu o nezletilé lze většinou zahájit i bez návrhu – ex offo – 

podle § 81 odst. 1 o. s. ř., pokud z povahy věci nevyplývá něco jiného: např. při 

schválení úkonu za nezletilého. Po nařízení předběžného opatření podle § 76a soud 

řízení o výchově dítěte zahájit musí, a to bezodkladně (srov. dikci § 81 odst. 2: „… 

zahájí soud … i bez návrhu řízení …“). Byl-li návrh na zahájení řízení podán, není 

jím soud vázán (§ 153 odst. 2). Případný návrh lze učinit ústně do protokolu (§ 42 

odst. 1). V celém řízení se uplatňuje zásada oficiality (§ 100 odst. 1).  

Místní příslušnost je upravená odlišně od obecné úpravy: podle § 88 písm. c) je 

kritériem příslušnosti soudu bydliště nezletilého (na základě dohody rodičů nebo 

rozhodnutí soudu, popř. jiných rozhodujících skutečností) a podle § 88 písm. q) sídlo 

Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Ustanovení § 177 odst. 1 navíc stanoví, 

že není-li příslušný soud znám nebo nemůže-li včas zakročit, zakročí soud, v jehož 

obvodu se nezletilý zdržuje. Cílem této úpravy je poskytnout nezletilému v případě 

potřeby rychlou a účinnou soudní ochranu. Zakročující soud se však nestává soudem 

příslušným, neboť jakmile je to možné, postoupí věc soudu příslušnému (§ 177 odst. 

                                                           

202 Králíčková, Z. In Bureš, Drápal, OSŘ s. 1304, a Králíčková Z.: (Ne)sporná řízení v rodinněprávních 
věcech – pohled Zdeňky Králíčkové In Šínová, R. a kol.: Řízení ve věcech rodinněprávních, s. 44 a násl. 
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1 věta druhá). Ustanovení § 177 odst. 2 zase upravuje speciálně přenesení 

příslušnosti: změní-li se okolnosti, podle nichž se posuzuje příslušnost soudu, může 

příslušný soud přenést svou příslušnost na jiný soud, je-li to v zájmu nezletilého. 

Účelem této úpravy je důsledné zajištění soudní ochrany nezletilého dítěte, neboť 

o dítěti by měl rozhodovat vždy ten soud, který si může v rámci svého obvodu zjistit 

o dítěti co nejvíce informací, zejména za součinnosti s orgánem sociálně-právní 

ochrany dětí jako opatrovníkem nezletilého dítěte.203 

 

Soudní smír, mediace 

Je vyloučeno uzavření soudního smíru podle § 99 o. s. ř., neboť v případě 

řízení, která lze zahájit i bez návrhu, to nepřipouští povaha věci.204 Z. Králíčková 

uvádí, že pokud jde o nezletilé děti, dohoda rodičů není smírem. Má-li být dohoda 

soudem schválena, musí mít soud zjištěn skutkový stav stejně pečlivě, jako kdyby 

rozhodoval meritorně ve věci samé.205 

Ve věcech péče o nezletilé děti mohl soud dosud nařídit účastníkům po dobu 

tří měsíců účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání nebo rodinné 

terapii (to neplatí po dobu platnosti předběžného opatření podle § 76b) – § 100 odst. 

3. Znění tohoto ustanovení bylo zákonem o mediaci (zák. č. 202/2012 Sb.) 

s účinností od 1. 9. 2012 upraveno tak, že předseda senátu může účastníkům nařídit 

první setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin a nejdéle na dobu tří měsíců přerušit 

řízení. Je na zvážení předsedy senátu, zda tak učiní, zákon mu dává pouze vodítko 

v podobě předpokladu „je-li to účelné a vhodné“. Pokud se účastníci bez zbytečného 

odkladu nedohodnou na osobě mediátora, vybere ho předseda senátu ze seznamu 

zapsaných mediátorů. Po uplynutí tří měsíců soud v řízení pokračuje. Podobně jako 

dosud platí, že první setkání s mediátorem nelze nařídit po dobu platnosti 

předběžného opatření podle § 76b. Tato úprava již není omezena na péče soudu o 

nezletilé, uplatní se tedy obecně, v probíraných řízeních by však měla být 

uplatňována standardně.206 

 

                                                           

203 Viz Králíčková, Z. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 1333. 
204 Drápal, L. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 643. 
205 Králíčková Z.: (Ne)sporná řízení v rodinněprávních věcech – pohled Zdeňky Králíčkové In Šínová, R. 
a kol.: Řízení ve věcech rodinněprávních, s. 45. 
206 Podle zahraničních statistik mívá mediace 75% úspěšnost. Viz Doležalová, M.: Právní aspekty mediace. 
Právo a rodina 11/2006, s. 9. 



116 

 

Účastníci řízení 

Specificky je upraveno též účastenství, a to druhou a třetí definicí – § 94 o. s. ř. 

Je vyloučeno společenství účastníků a vedlejší účastenství. Do některých již 

zahájených řízení může s právy účastníka řízení vstupovat státní zastupitelství (§ 35 

odst. 1 a 2). V taxativně stanovených věcech může státní zástupce dokonce podat 

návrh na zahájení řízení, je-li to ve veřejném zájmu a řízení nebylo zahájeno jinak 

(§ 35 odst. 3). 

Ve všech řízeních podle § 176 je účastníkem řízení nezletilé dítě, o jehož 

právech a povinnostech se v řízení jedná. Dítě musí být v řízení zastoupeno svým 

zákonným zástupcem, nebo kolizním opatrovníkem – což je častější případ, neboť 

v řadě řízení mohou být zájmy dítěte v rozporu se zájmy jeho zákonného zástupce. 

Dítě disponuje širokými participačními právy vyplývajícími jednak z mezinárodní 

právní úpravy (čl. 12 Úmluvy o právech dítěte, Evropská úmluva o výkonu práv dětí) 

a jednak z § 100 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 31 odst. 3 zák. o rod. Jedná se o právo 

dítěte na informace a na možnost vyjádření vlastního názoru vytvořeného na základě 

takto získaných informací. Soud dále musí k názoru dítěte přihlédnout s ohledem na 

jeho věk a rozumovou vyspělost, rozhodovat však bude podle nejlepšího zájmu 

dítěte, který se nemusí shodovat s názorem dítěte. O zastoupení dítěte a o jeho 

participačních právech je pojednáno výše, v dalším tedy odkazuji na tyto partie. 

 

Dokazování 

Dokazování je vedeno zásadou vyšetřovací (§ 120 odst. 2 o. s. ř.), tzn. soud je 

povinen provést i jiné důkazy potřebné ke zjištění skutkového stavu, než byly 

účastníky navrhovány. Důkazní břemeno a břemeno tvrzení tedy účastníci nenesou, 

za náležité zjištění skutkového stavu procesně odpovídá soud, nikoliv účastníci.207 

Nelze uplatnit institut tzv. kvalifikované výzvy podle § 114b o. s. ř., stejně jako 

zásadu koncentrace řízení podle stejného ustanovení. Lze sice nařídit přípravné 

jednání podle § 114c o. s. ř., v těchto případech se však neuplatní procesní následky 

spojené s přípravným jednáním, které jsou vlastní spornému řízení: nedostaví-li se 

účastníci řízení, neznamená to, že by soud mohl řízení zastavit, popřípadě mohl 

                                                           

207 Winterová, A.: Sporné a nesporné řízení ve věcech rodinného práva – pohled Aleny Winterové. In 
Šínová, R. a kol.: Řízení ve věcech rodinněprávních, s. 35. 
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rozhodnout o návrhu, jako by došlo k uznání.208 Soud nemůže rozhodnout bez 

nařízení jednání jen na základě účastníky předložených listinných důkazů, i kdyby se 

účastníci práva účasti na projednání věci vzdali, případně s rozhodnutím věci bez 

nařízení jednání souhlasili (§ 115a část věty za středníkem). 

 

Spojení řízení 

Ze zákona dochází ke spojení řízení o určení otcovství s řízením o výchově a 

výživě nezletilého dítěte (§ 113 o. s. ř.). V tomto případě nelze vyloučit věc 

k samostatnému řízení dle § 112 odst. 2 o. s. ř. Ustanovení § 113 se vztahuje pouze 

na řízení o určení otcovství, které může být zahájeno žalobou dítěte, jeho matky 

nebo muže, který o sobě tvrdí, že je otcem dítěte (§ 54 odst. 1 zák. o rod.), nikoliv na 

řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů podle § 73 o. s. ř., ani na 

řízení o popření otcovství podle § 57 až 62a zák. o rod.209 

 

Věci péče soudu o nezletilé 

Co se rozumí věcmi péče soudu o nezletilé, uvádí příkladmo samo ustanovení 

§ 176 v odstavcích 1 a 3. Jedná se o základní rodinněprávní instituty: výchovu a 

výživu nezletilých dětí, styk rodičů, prarodičů a sourozenců s nimi, přiznání, zbavení 

nebo omezení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, 

poručenství, schválení důležitých úkonů v zájmu nezletilého a záležitosti nezletilého 

dítěte, o nichž se rodiče nemohou dohodnout. Péčí o nezletilé však zákon nazývá 

poněkud zmatečně též prodloužení ústavní výchovy po dosažení zletilosti a zrušení 

takového opatření. Zákon v ustanovení § 176 odst. 1 a 3 výslovně uvádí i navrácení 

dítěte, jedná se však zřejmě o legislativně-technickou chybu, neboť novelou 

provedenou zákonem č. 295/2008 Sb. bylo navrácení dítěte ve věcech 

mezinárodních únosů upraveno speciálně v § 193a a násl. o. s. ř., přičemž forma 

rozhodnutí je uvedena v § 193b odst. 1 a 2. Podrobný výklad tohoto řízení bude 

proveden dále. Kromě výslovně zákonem zmiňovaných záležitostí patří mezi věci 

péče soudu o nezletilé rovněž svěření dítěte do pěstounské péče (§ 45a až § 45d zák. 

o rod.) nebo do výchovy jiné osoby než rodiče (§ 45 zák. o rod.), nařízení ústavní 

výchovy (§ 46 zák. o rod.) a ochranné výchovy (§ 93 odst. 1 z. s. m. – viz níže), 

                                                           

208 Bureš, J. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 801. 
209 Doležílek, J. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 767. 
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ukládání výchovných opatření (§ 43 odst. 1 zák. o rod.), rozhodování o poručnictví 

(§ 78 zák. o rod.) a opatrovnictví (např. majetkovém ‒ § 37b odst. 1 zák. o rod., 

kolizním ‒ § 37 odst. 2 zák. o rod.), jak vyplývá z jednotlivých ustanovení zákona 

o rodině. Do péče soudu o nezletilé spadá také dozor soudu nad plněním 

výchovných opatření (§ 178 o. s. ř.), schvalování úkonu za nezletilého (§ 179 o. s. ř.) 

a dohled nad správou majetku nezletilého vykonávanou poručníkem nebo 

majetkovým opatrovníkem (§ 180 odst. 2 o. s. ř.). 

 

Rozhodnutí 

Materiálně upravuje ustanovení § 176 v podstatě jen formu rozhodnutí, kterým 

je v případech vyjmenovaných v odstavci 1 rozsudek a v ostatních věcech usnesení. 

Rozsudkem se tedy ve věci samé rozhoduje: 

a) o výchově a výživě nezletilého dítěte, 

b) o styku nezletilého dítěte s rodiči, prarodiči a sourozenci, 

c) ve věcech rodičovské zodpovědnosti, 

d) o poručenství, 

e) o schválení důležitých úkonů za nezletilého, 

f) o záležitostech, o nichž se rodiče nemohou dohodnout, a 

g) o prodloužení ústavní výchovy po dosažení zletilosti a o zrušení 

takovéhoto opatření. 

V ostatních, výše uvedených věcech se rozhoduje usnesením. Jednou ze 

záležitostí, v nichž se rozhoduje usnesením, jsou už zmíněná výchovná opatření. Je 

zajímavé, že na Slovensku se na základě stejné právní úpravy rozhoduje o 

výchovných opatřeních rozsudkem. Je tomu tak proto, že nový slovenský zákon o 

rodině (zák. č. 36/2005 Zb.) začal s účinností od 1. 4. 2005 důsledně rozlišovat mezi 

pojmy „výchova“ a „osobní péče“, zatímco Občanský súdny poriadok takto 

zpřesněn nebyl. Proto došlo k zásadní změně při výkladu ustanovení § 176 O. s. p. 

Do nabytí účinnosti nového zákona o rodině se jeho odstavec 1 vykládal tak, že soud 

rozhodoval rozsudkem o výchově nezletilého dítěte – tedy o tom, kdo bude dítě 

osobně vychovávat. Napříště se však výchova chápe v rodinném právu šířeji než 

osobní péče, proto se rozšířil okruh věcí, o nichž soud rozhoduje rozsudkem, o nové 
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otázky patřící do pojmu výchovy. Jedním z nich jsou nesporně i výchovná 

opatření.210 

Specifikem některých řízení spadajících pod péči soudu o nezletilé je možnost 

změny soudního rozhodnutí v souvislosti se změnou poměrů – tzv. clausula rebus 

sic stantibus. Je upravena v § 163 o. s. ř. Změnou mohou být dotčeny rozsudky o 

výchově a výživě nezletilých dětí a o přiznání, omezení nebo zbavení rodičovské 

zodpovědnosti nebo o pozastavení jejího výkonu (§ 163 odst. 2). Změní-li podstatně 

poměry, z nichž soud vycházel při svém původním rozhodování, a jeho rozhodnutí 

v nových podmínkách nemůže obstát, soud své původní rozhodnutí změní, a to i 

bez návrhu. Byl-li návrh podán, není jím soud vázán (srov. § 153 odst. 2). Soud 

může samozřejmě změnit i rozsudek, kterým schválil dohodu rodičů o výchově a 

výživě nezletilých dětí pro dobu po rozvodu – vyplývá to mimo jiné i ze znění § 28 

zák. o rod.  

Zákon o rodině ve svých ustanoveních § 26 odst. 3, § 50 odst. 2 a § 86 odst. 1 

upravuje možnost nahrazení soudního rozhodnutí ve věci výchovy a výživy 

nezletilého dítěte, popř. dětí dohodou rodičů. K platnosti dohody je nezbytné její 

schválení soudem. Soud dohodu schválí, pokud je v souladu se zájmy nezletilého 

dítěte, popř. dětí, a to rozsudkem (neboť dohoda rodičů není soudním smírem podle 

§ 99 o. s. ř. – viz výše). Soud však musí mít před schválením dohody zjištěn skutkový 

stav stejně pečlivě, jako kdyby rozhodoval meritorně ve věci samé. Přínos soudem 

aprobované dohody o výchově a výživě oproti soudnímu rozhodnutí o tomtéž je 

tedy v tom, že dohoda, která vznikla za aktivní účasti obou stran, bývá respektována 

více než autoritativní soudní rozhodnutí.211  

Podstatnou náležitostí rozsudku o styku rodičů, prarodičů a sourozenců 

s dítětem, výchově dítěte nebo navrácení dítěte je poučení soudu směřované 

účastníkům řízení o možnosti výkonu rozhodnutí ukládáním pokut nebo odnětím 

dítěte (podle § 273 o. s. ř.), pokud nebudou plnit povinnosti stanovené v rozsudku 

(§ 176 odst. 3 o. s. ř.). Jedná se o určité preventivní opatření proti nerespektování 

soudního rozhodnutí, které může být pro některé rodiče nanejvýš funkční a účelné. 

Poučení je rovněž předpokladem pro výkon rozhodnutí. Nebyl-li účastník poučen 

přímo v rozhodnutí, musí jej soud před případným nařízením výkonu rozhodnutí 
                                                           

210 Viz Pavelková, B.: Možnost súdu při ochrane riadnej výchovy maloletého dieťaťa In Šínová, R. a kol.: 
Řízení ve věcech rodinněprávních, s. 248 a násl. 
211 Viz Králíčková, Z. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 1308. 
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vyzvat k plnění povinností stanovených v tomto rozhodnutí nebo soudem schválené 

dohodě a poučit jej o možnosti výkonu rozhodnutí ukládáním pokut nebo odnětím 

dítěte (§ 272 odst. 2 o. s. ř.). Součástí poučení by však podle mého názoru mělo být 

i upozornění, že účastník nerespektující soudní rozhodnutí o výchově dítěte a styku 

s ním se vystavuje hrozbě trestního stíhání za trestný čin maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání podle ustanovení § 337 odst. 4 tr. zák.212 

Rozsudek odsuzující k plnění výživného je předběžně vykonatelný [§ 162 odst. 

1 písm. a) o. s. ř.], lze jej tedy vykonat bez ohledu na to, zda nabyl právní moci, či 

nikoliv. Lhůta k plnění tak začíná běžet od jeho doručení.  

Rozsudek o stanovení výživného lze napadnout odvoláním, i kdyby bylo 

stanovené měsíční výživné nižší než 10 000 Kč. Ustanovení § 202 odst. 2 o 

vyloučení možnosti odvolání v tzv. bagatelních věcech se zde vzhledem k povaze 

tohoto rozhodnutí neuplatní. Je tomu tak proto, že je rozhodováno o pravidelném 

měsíčním plnění na předem neurčitou dobu, je tu však předpoklad dlouhodobého 

plnění.213 

 

Odvolání a dovolání 

V rámci odvolacího řízení se u věcí péče soudu o nezletilé uplatní princip 

úplné apelace (§ 205a odst. 2 o. s. ř.).  

Velkým nedostatkem rodinněprávních řízení je zásadní nemožnost podat 

dovolání ve věcech upravených zákonem o rodině a ve věcech mezinárodních únosů 

dětí podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, nebo podle přímo 

použitelného předpisu Evropských společenství [§ 237 odst. 2 písm. b) a c) o. s. ř.]. 

                                                           

212 Znění § 337 odst. 4 tr. zák.: 
Kdo poté, co proti němu byla bezvýsledně použita opatření v občanském soudním řízení směřující k 
výkonu rozhodnutí soudu nebo soudem schválené dohody o výchově nezletilých dětí, včetně úpravy 
styku s dítětem, maří výkon takového rozhodnutí nebo dohody, nebo 
kdo se dopustí závažného jednání, aby zmařil výkon rozhodnutí jiného orgánu veřejné moci týkajícího se 
výchovy nezletilých dětí, 
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. 
213 Vzhledem k tomu, že současné znění o. s. ř. neposkytuje žádnou úpravu v tomto směru, je nutné se 
obrátit na jiné předpisy, v nichž lze nalézt vztah mezi hodnotou plnění v případě opakujícího se plnění. 
Např. podle § 6 odst. 3 věta druhá zák. o soud. popl. se soudní poplatek počítá v případě opětujícího se 
plnění na dobu neurčitou ze základu, který tvoří pětinásobek ročního plnění, stejně tak stanoví § 8 odst. 2 
adv. tarifu nebo § 2 odst. 2 vyhl. č. 484/2000 Sb. Viz Šmíd, O.: Výživné pro nezletilé dítě a řízení o něm 
v ČR In Šínová, R. a kol.: Řízení ve věcech rodinněprávních, s. 203.  
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Výjimkou je rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo 

pozastavení jejího výkonu, o určení (popření) rodičovství a o nezrušitelném osvojení. 

 

Náklady řízení 

Zákon upravuje specifickým způsobem právo na náhradu nákladů řízení ve 

věcech péče soudu o nezletilé. Podle § 146 odst. 1 písm. a) žádný z účastníků řízení, 

které mohlo být zahájeno i bez návrhu, nemá až na jednu výjimku právo na náhradu 

nákladů řízení podle jeho výsledku. Výjimka spočívá v přiznání náhrady nákladů 

řízení, odůvodňují-li to okolnosti případu (například chování jednotlivých účastníků 

řízení – šikanózní chování jednoho z rodičů, jeho nedbalostní či úmyslné jednání, 

zamlčování či zkreslování rozhodujících skutečností apod.).214 Řízení ve věcech péče 

soudu o nezletilé jsou rovněž osvobozena od soudních poplatků [§ 11 odst. 1 písm. 

a), c) a f) zákona o soudních poplatcích]. 

 

Zhodnocení právní úpravy 

Společným jmenovatelem všech řízení vedených v rámci péče soudu o nezletilé 

by měl být zájem, resp. blaho dítěte, jak to požaduje Úmluva o právech dítěte,215 

která je součástí právního řádu ČR a v případě obsahové kolize s národní normou 

má aplikační přednost. Podle názoru Z. Králíčkové občanský soudní řád k zájmu 

dítěte přispívá nejen systematickým zařazením a konstrukcí tohoto řízení (roz. § 176 

o. s. ř.), ale i dikcí a účelem mnoha jiných ustanovení založených na odlišném 

principu, než je řešení sporu dvou procesních stran s protichůdnými zájmy.216 

Použití pojmu „přispívá“ je více než na místě, neboť faktickým oddělením řízení ve 

věcech péče o nezletilé od řízení sporných, aniž by tato řízení nějak podrobněji či 

komplexněji upravil, základní procesní předpis svou důležitou funkci na poli ochrany 

zájmu nezletilého dítěte plní spíše nedostatečně. Můj názor potvrzuje i stanovisko 

Výboru pro práva dítěte OSN, který po přezkoumání třetí a čtvrté pravidelné zprávy 

                                                           

214 Viz Králíčková, Z. In Šínová, R. a kol.: Řízení ve věcech rodinněprávních, s. 45. 
Srov. též nález ÚS sp. zn. I. ÚS 167/08. 
215 Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí uskutečňované mimo 
jiné soudy, správními nebo zákonodárnými orgány (viz čl. 3 bod 1.). Smluvní strany se zavazují zajistit 
dítěti takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná pro jeho blaho…a činí pro to všechna potřebná 
zákonodárná a správní opatření (čl. 3 bod 2.). 
216 Králíčková, Z. In Šínová, R. a kol.: Řízení ve věcech rodinněprávních, s. 47. 



122 

 

České republiky předložené v souladu s čl. 44 Úmluvy o právech dítěte přijal 17. 6. 

2011 závěrečná doporučení, z nichž cituji: 

„32. … Výbor je znepokojen přetrvávajícím nezapracováním principu 

nejlepšího zájmu dítěte do většiny právních předpisů týkajících se dětí, jakož i do 

soudních a správních rozhodnutí a politik a programů týkajících se dětí.  

33. Výbor vyzývá smluvní stranu, aby zvýšila své úsilí o zajištění přiměřené 

integrace a důsledné aplikace principu nejlepšího zájmu dítěte v legislativních, 

správních a soudních řízeních … Právní odůvodnění všech soudních a správních 

rozhodnutí musí rovněž vycházet z tohoto principu.“ 

Výbor tedy výslovně požaduje, aby v soudních i správních řízeních týkajících 

se nezletilého dítěte byl aplikován princip nejlepšího zájmu dítěte a aby základním 

argumentem odůvodnění každého rozhodnutí vzešlého z tohoto řízení byl právě 

princip nejlepšího zájmu dítěte. Na tomto poli je tedy ještě mnoho co vykonat. 

 

3.3.1. Dohled soudu nad péčí o nezletilé 

Součástí péče soudu o nezletilé je i dohled nad řádným plněním povinností 

rodičů, popřípadě poručníků při výchově nezletilých. Podle § 178 o. s. ř. soud tyto 

osoby vede k řádnému plnění povinností při péči o nezletilého, vyřizuje podněty 

třetích osob a činí vhodná opatření, o jejichž vhodnosti a účelnosti konzultuje orgán 

sociálně-právní ochrany dětí, který je obeznámen s poměry. Toto ustanovení je 

procesní odpovědí na některá ustanovení zákona o rodině, ukládající soudu 

povinnost sledovat provádění přijatých výchovných opatření a hodnotit jejich 

účinnost (§ 45a odst. 5, § 46 odst. 3 – viz dále, § 47 odst. 1 zák. o rod.). Je zřejmé, že 

soud nebdí nad plněním povinností všech rodičů, ale pouze těch, u nichž se to jeví 

jako potřebné, např. soud již dříve o nějakém výchovném opatření rozhodoval nebo 

obdržel podnět od třetí osoby.  

Při jakýchkoliv zásazích do rodinné sféry dítěte musí mít soud na mysli jeho 

nejlepší zájem, který garantuje Úmluva o právech dítěte v čl. 3, a zákaz svévolného 

zasahování do rodiny, který je upraven v čl. 16 téže úmluvy. Rodiče mají prvotní 

zodpovědnost za výchovu a vývoj dítěte, mají také právo na potřebnou pomoc při 

výchově dětí (čl. 18 odst. 1 a 2 ÚPD). Naopak u pěstounské péče, poručenství, 

výchovy jinou fyzickou osobou či u ústavní výchovy je situace odlišná. Zde zákon 
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výslovně vybízí soud k pravidelnému dozoru. Tak poručník odpovídá soudu za 

řádné plnění svých povinností (§ 80 odst. 1 zák. o rod.), pěstounská péče na 

přechodnou dobu vyžaduje pravidelné přezkoumání, zda trvají její důvody (§ 45a 

odst. 5 zák. o rod.), stejné platí i pro ústavní výchovu (§ 46 odst. 3 zák. o rod.). 

Soud při ukládání a kontrole výchovných opatření věnuje pozornost názorům 

dítěte, je-li dítě s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspělost samo schopno svůj 

názor a poznatky svobodně vyjádřit (§ 47 odst. 2 zák. o rod.). 

Pokud soud sezná podnět třetí osoby po jeho prošetření jako opodstatněný, 

usnesením zahájí řízení ve věci péče o nezletilé podle § 81 odst. 1 a 3 o. s. ř. 

 

3.3.2. Schvalování úkonů za nezletilé 

Soud v rámci péče soudu o nezletilé schvaluje právní úkony, které byly učiněny 

za nezletilého a ke své platnosti vyžadují schválení soudu. Podmínkou schválení je, 

aby byl právní úkon v zájmu nezletilého (§ 179 o. s. ř.). 

Nezletilý je způsobilý jen k právním úkonům, které jsou svou povahou 

přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti. Jedná se o částečnou způsobilost 

k právním úkonům. Pokud nezletilý učiní právní úkon, ke kterému je způsobilý, soud 

jej nesmí schvalovat, neboť takový úkon je platný bez dalšího. Ustanovení se uplatní 

tehdy, kdy za nezletilého jedná jeho zákonný zástupce (rodič, poručník, opatrovník) 

a nejedná se o běžné záležitosti nezletilého.  

Rodiče mohou rozhodovat v běžných i zásadních věcech svého nezletilého 

dítěte relativně volně, v rámci § 31 zák. o rod., s výjimkou majetkových záležitostí ne 

běžného charakteru, které podléhají dohledu soudu podle § 28 o. z.  

Poručník je povinen předložit soudu ke schválení jakékoliv své rozhodnutí 

týkající se podstatné záležitosti dítěte (§ 80 odst. 4 zák. o rod.), a to nejen majetkové, 

ale i osobní (může jít např. o souhlas s lékařským zákrokem, o volbu vzdělávací 

instituce, resp. o výběr povolání atp.). 

Postavení majetkového opatrovníka (§ 37b zák. o rod.) je z hlediska 

samostatnosti rozhodování nejslabší. Jednak podléhá jeho opatrovnictví dohledu 

soudu, jednak soud podle okolností konkrétního případu podmíní platnost právního 

úkonu opatrovníka svým souhlasem a určí povinnost pravidelně podávat zprávy o 

správě jmění dítěte (odst. 5). 
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Úkony, které je potřeba schvalovat, zákon v popisovaném ustanovení neuvádí, 

je tedy potřeba vyjít z hmotněprávní úpravy (citovaných ustanovení občanského 

zákoníku a zákona o rodině) a judikatury. Jsou to např. dědické záležitosti (odmítnutí 

dědictví, uzavření dědické dohody), nabytí či převod nemovitosti, nabytí či převod 

motorového vozidla, nakládání se stavebním spořením, prodej akcií (zatímco inkaso 

dividend však již patří mezi běžné záležitosti)217, uzavření smíru, podání žalob ve 

věcech, které svou povahou nepatří do běžné správy majetku, uznání dluhu.218 

Nespadá sem např. souhlasné prohlášení o otcovství podle § 52 odst. 2 zák. o rod. či 

vymáhání výživného od povinné osoby. 

Řízení lze zahájit na návrh i bez návrhu. Soud provádí dokazování vedoucí ke 

zjištění, zda je předložený úkon v zájmu nezletilého. Kromě tohoto výslovného 

zákonného kritéria se uplatní i čl. 3 ÚPD, podle něhož „zájem dítěte je předním 

hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí…“. 

Soud rozhodne tak, že buď úkon schválí, nebo neschválí. Nemůže ho schválit 

částečně či s úpravami. Rozhoduje rozsudkem (§ 176 odst. 1).  

Jak vyplývá z judikatury, rozhodnutím soudu o schválení právního úkonu 

učiněného za nezletilého nelze řešit nebezpečí střetu zájmů mezi rodiči a nezletilými 

dětmi nebo mezi nezletilými dětmi týchž rodičů. Soud může schválit jen takový 

právní úkon, který za nezletilého učinil jeho rodič, jehož zájmy nejsou v rozporu se 

zájmy dítěte (viz R 89/2006, rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 890/2003). 

 

Úprava v novém občanském zákoníku 

Novým protějškem ustanovení § 28 o. z. je § 461 n. o. z., který dosavadní 

úpravu upřesnil a doplnil, nahradil nepřesný pojem majetku výstižnějším pojmem 

jmění. Jako zásada se v případě správy jmění zákonným zástupcem či opatrovníkem 

stanoví, že jim náleží běžná správa takového jmění. Nejedná-li se o běžnou 

záležitost, vyžaduje se i napříště k naložení se jměním zastoupeného schválení 

soudu. Odstavec druhý tohoto ustanovení reaguje na nové instituty dědického práva 

a vylučuje ze správy podle odst. 1 jmění spočívající v daru, dědictví nebo odkazu 

určeného pro zastoupeného s podmínkou, že jej bude spravovat třetí osoba. Přijetí 

                                                           

217 Srov. Lužná, R.: Schvalování právních úkonů za nezletilé. Právo a rodina 4/2010, s. 3 a judikaturu tam 
uvedenou. 
218 Králíčková, Z. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 1338. 
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takového jmění však může zákonný zástupce nebo opatrovník odmítnout, ovšem se 

schválením soudu.  

 

3.4. Řízení ve věcech osvojení 

3.4.1. Řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení 

Řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, častěji 

nazývané řízením o osvojitelnosti, je vedle péče soudu o nezletilé dalším samostatně 

upraveným nesporným řízením v rodinněprávních věcech.219 Právní úprava tohoto 

řízení provádí standardy osvojování dětí nastolené Evropskou úmluvou o osvojení 

dětí (č. 132/2000 Sb. m. s.) a je plně v souladu též s Úmluvou o právech dítěte (čl. 9) 

a Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (čl. 8). Cílem této úpravy je 

chránit práva dítěte, zejména právo dítěte nebýt bezdůvodně a proti vůli jeho rodičů 

od nich odděleno na straně jedné, a právo dítěte na vhodné náhradní rodinné 

prostředí, pokud je zákonem stanoveným způsobem postaveno na jisto, že již 

nemůže od svých rodičů, resp. příbuzných očekávat osobní péči a rodinný život 

vůbec.220 

Před účinností novely zák. č. 91/1998 Sb. soud řešil otázku souhlasu rodičů 

s osvojením jako otázku předběžnou v rámci řízení o osvojení. Nadále již není 

možné, aby soud bez účasti rodičů rozhodoval o jejich kvalifikovaném nezájmu 

o dítě a zbavil je tak účastenství v řízení o osvojení. Zmíněnou novelou bylo 

zkoumání této otázky vyčleněno do samostatného, tzv. incidenčního řízení.221 

 

Hmotněprávní podmínky osvojitelnosti 

Řízení o osvojitelnosti (upravené v § 180a a násl. o. s. ř.) je procesním 

pendantem ustanovení § 68 zák. o rod. Ve svém § 67 zákon o rodině požaduje, aby 

s osvojením dítěte vyjádřil souhlas jeho zákonný zástupce (tedy rodič, popř. 

poručník) nebo jeho rodič, který je nezletilý (a nemůže být proto jeho zákonným 

                                                           

219 Zatímco na Slovensku ve stejné věci panuje pochybnost o tom, zda se jedná o samostatný druh 
nesporného řízení, nebo řízení spadá pod péči soudu o nezletilé, neboť ustanovení § 180a O. s. p. 
postrádá vlastní nadpis. Z toho pak vyplývá řada dalších nejasností, např. zda je možné v řízení o 
osvojitelnosti přenesení příslušnosti soudu podle § 177 ods. 2 o. s. p. Podrobněji viz Ficová, S. a kol.: 
Ochrana práv maloletých, s. 75 a násl., a Ficová, S.: Konanie o osvojiteľnosti. Justičná revue, 60, 2008, č. 
11, s. 1477. 
220 Králíčková, Z. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 1344. 
221 Melicharová, D. In Winterová, A. a kol.: Civilní 2011, s. 382. 
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zástupcem). Aby nemožnost získání souhlasu rodiče nebránila osvojení dítěte, 

zakotvuje zákon o rodině v § 68, že souhlasu zákonného zástupce, jsou-li jím rodiče 

osvojovaného dítěte, není třeba, jsou-li splněny podmínky popsané v odstavcích 1 a 

2, o čemž rozhoduje podle odst. 3 soud – právě v řízení podle § 180a a násl. o. s. ř.  

Při stanovení podmínek, za nichž není potřeba souhlasu rodičů s osvojením 

dítěte, zákon o rodině rozlišuje tzv. kvalifikovaný nezájem a tzv. žádný zájem. Za 

kvalifikovaný nezájem se považuje situace, kdy rodiče neprojeví o své dítě po dobu 

nejméně šesti měsíců opravdový zájem, zejména tím, že dítě pravidelně nenavštěvují, 

nezajímají se o jeho osud, neplní pravidelně a dobrovolně vyživovací povinnost 

k dítěti a neprojevují snahu si v mezích svých možností upravit své rodinné a sociální 

poměry tak, aby se mohli osobně ujmout péče o dítě. Definice tzv. žádného zájmu 

(resp. absolutního nezájmu) je naplněna, když rodiče po dobu nejméně dvou měsíců 

po narození dítěte neprojeví sebemenší zájem o své dítě, ačkoliv jim v projevení 

zájmu nebrání závažná překážka. Totéž platí i v případě, že rodič je nezletilý (a není 

tedy zákonným zástupcem dítěte). Ojedinělé projevení zájmu o dítě (návštěva, 

telefonát) není na překážku rozhodnutí soudu o osvojitelnosti na základě 

kvalifikovaném nezájmu, je však překážkou rozhodnutí o osvojitelnosti na základě 

žádného zájmu. Soud vždy zkoumá i příčiny nezájmu rodičů, zda se jedná o důvod 

objektivní (stav matky po porodu), či o vědomě lhostejný postoj matky k dítěti, např. 

udělením souhlasu k utajení své totožnosti v souvislosti s porodem podle zák. č. 

422/2004 Sb.222 

Soud tedy rozhodne o tom, že k osvojení není třeba souhlasu rodičů, v těch 

případech, v nichž z celého jednání, postoje a vztahů k dítěti je patrno, že své 

povinnosti vůči němu plnit nehodlají, že se ho zřekli, a že ani v budoucnu mu 

potřebnou péči poskytovat nebudou. Na zájem rodičů o dítě není proto možno 

usuzovat jen z ojedinělých, ryze formálních projevů, jak tomu bylo v minulosti, 

nýbrž je třeba vždy přihlížet ke všem okolnostem případu, k možnostem a životní 

situaci rodičů a k jejich celkovému citovému a mravnímu poměru k dítěti. Na právní 

důsledky nezájmu (ať kvalifikovaného či žádného) o dítě je třeba rodiče předem 

upozornit. Právě jasné a spolehlivé vědomí rodičů o důsledcích, k nimž řízení podle 

§ 180a o. s. ř. vede, může aktivovat rodiče k projevení zájmu o dítě a usnadnit 

                                                           

222 Králíčková, Z. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 1345. 
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obnovení rodinných pout.223 Soud rozhoduje o splnění zákonných podmínek na 

základě skutkového stavu ke dni podání návrhu. 

 

Navrhovatel a účastníci řízení 

Kdo je oprávněn podat návrh na zahájení řízení, určuje podle odkazu 

obsaženého v § 180a odst. 3 o. s. ř. ustanovení § 68 zák. o rod. Podle tohoto 

ustanovení je oprávněn podat orgán sociálně-právní ochrany dětí jako opatrovník 

dítěte, popř. rodič dítěte (§ 68 odst. 3 zák. o rod.). Orgán sociálně-právní ochrany 

dětí, kterým je zde obecní úřad obce s rozšířenou působností, podává tento návrh na 

základě zmocnění obsaženého v § 14 odst. 1 písm. a) zák. ospod. Opatrovnictví zde 

vzniká přímo ze zákona, není tedy nutné vydávat usnesení o ustanovení opatrovníka 

a doručovat je rodičům jako zákonným zástupcům.224 Není možné, aby soud zahájil 

řízení i bez návrhu (viz § 180a odst. 3 o. s. ř. a contrario). 

Účastníky řízení jsou dítě a jeho rodiče, jsou-li jeho zákonnými zástupci; 

nezletilý rodič dítěte je vždy účastníkem řízení, i když není (a ani nemůže) být 

zákonným zástupcem svého dítěte. Nezletilému rodiči přiznává zákon pro účely 

tohoto řízení procesní způsobilost – pouze u rodiče mladšího 16 let může soud 

použít ustanovení § 23 o. s. ř. a rozhodnout za podmínek tam uvedených o jeho 

zastoupení jeho zákonným zástupcem. 

Dítě má v řízení veškerá participační práva, o nichž bylo pojednáno výše. Soud 

vždy dítěti ustanoví pro jeho zastupování kolizního opatrovníka, neboť rodiče ho 

zastupovat nemohou – jejich zájmy se mohou snadno dostat do rozporu se zájmy 

jejich dítěte. Kolizním opatrovníkem však nemůže být ustanoven ani orgán sociálně-

právní ochrany dětí, který podal návrh na zahájení řízení jako opatrovník dítěte ze 

zákona, neboť zde by mohlo dojít rovněž ke střetu zájmů. Jeho role v řízení končí 

podáním návrhu na zahájení řízení, není tedy ani účastníkem řízení.  

Do řízení může na základě zmocnění v § 35 odst. 1 písm. a) vstoupit státní 

zastupitelství. 

 

Dokazování 

V řízení se uplatňuje zásada vyšetřovací (srov. § 120 odst. 2 o. s. ř.), soud musí 

                                                           

223 Nová, H. a kol.: Zákon o rodině 2011, s. 261. 
224 Králíčková, Z. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 1345. 
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tedy z vlastní iniciativy zjišťovat, zda jsou naplněny podmínky § 68 odst. 1 zák. o 

rod., a to zejména výslechem rodičů. To potvrzuje i nález Ústavního soudu sp. zn. I. 

ÚS 669/2002, podle něhož „právní následky předvídané v ustanovení § 68 odst. 1 

zákona o rodině (osvojení dětí bez souhlasu rodičů) mohou nastat jen tehdy, je-li v 

řízení podle § 68 odst. 3 zákona o rodině beze zbytku a beze všech pochybností 

prokázáno naplnění podmínek § 68 odst. 1 písm. a) téhož zákona.“ 

V řízeních ve věcech nezletilých dětí si musí být všechny zainteresované 

subjekty včetně soudu vědomy toho, cum grano salis, že dítěti běží čas rychleji než 

dospělému.225 

V souladu s tím zákon nařizuje soudu, aby o určení, zda je třeba souhlasu 

rodičů dítěte k jeho osvojení, rozhodl přednostně a s největším urychlením (§180a 

odst. 4 o. s. ř.). Podle Z. Králíčkové tento zákonný požadavek předurčuje postup 

soudu tak, že k projednání příslušného návrhu přistoupí dříve než k projednání 

jiných věcí péče o nezletilé předložené mu ve srovnatelném časovém období a že 

veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, musí zaměřit k tomu, aby při 

respektování procesních práv účastníků co nejdříve meritorně rozhodl. Zákonný 

požadavek na rychlost řízení však nemůže být na újmu důkladného zjištění 

skutkového stavu, proto zákon také nestanoví žádnou lhůtu. Primárním účelem 

řízení o osvojitelnosti je konkrétní věc podložit co nejpečlivěji zjištěným skutkovým 

stavem a stejně pečlivě z něj odvozeným právním posouzením.226 

 

Rozhodnutí  

Soud rozhoduje rozsudkem, jehož součástí je clausula rebus sic stantibus, neboli 

výhrada změny poměrů. Tuto situaci upravuje § 180b o. s. ř. Podle něj soud na návrh 

zruší pravomocný rozsudek, změní-li se poměry. Návrh lze podat nejdříve po 

uplynutí jednoho roku po právní moci rozsudku. Z povahy věci vyplývá, že návrh 

může podat některý z rodičů, případně dítě zastoupené orgánem sociálně-právní 

ochrany dětí jako zákonným opatrovníkem dítěte. Okruh účastníků řízení je zásadně 

stejný jako v řízení o osvojitelnosti.227 Soud v řízení zkoumá jednak, zda již dítě 

nebylo osvojeno, či zda byla zahájena řízení vedoucí k osvojení (§ 180b dost. 2 o. s. 

                                                           

225 Jak velmi trefně uvádí V. Kristková ve svém článku o procesních právech dítěte. Kristková, V.: Práva 
dítěte a procesní praxe. Via iuris, IV/2005, příloha časopisu Právní fórum, s. 73. 
226 Viz Králíčková, Z. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 1347. 
227 Tamtéž, s. 1349. 
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ř.), a jednak změnu poměrů – tedy zda si rodiče v mezidobí upravili své poměry tak, 

že nyní již nic nebrání jejich osobní péči o dítě. Je třeba zdůraznit, že i zde má soud 

mít na zřeteli především nejlepší zájem dítěte. 

 

Úprava v novém občanském zákoníku 

Úprava případů, kdy není potřeba souhlasu rodičů s osvojením, je v novém 

občanském zákoníku rozpracována velmi podrobně a šířeji než dosud.  

Ustanovení § 818 až 820 n. o. z. stanoví, že souhlasu rodiče osvojovaného 

dítěte není k osvojení třeba, 

a) byl-li rodič zbaven rodičovské odpovědnosti a zároveň práva dát souhlas 

s osvojením – vydělení posledně uvedeného práva z rodičovské 

odpovědnosti je důsledkem nového přístupu nového občanského zákoníku, 

totiž že „právo dát souhlas k osvojení nenáleží do souboru tzv. rodičovské 

odpovědnosti (pokud je tento výraz mezinárodními úmluvami používán), ani 

do souboru tzv. rodičovských povinností a práv“. Důvodová zpráva 

přiznává, že inspiračním zdrojem zde byl Sedláčkův komentář k Obecnému 

občanskému zákoníku;228 

b) není-li rodič schopen projevit svou vůli nebo rozpoznat následky svého 

jednání nebo je ovládnout; 

c) zdržuje-li se rodič na neznámém místě a toto místo se nepodaří soudu 

v součinnosti s dalšími orgány veřejné moci zjistit ani při vynaložení potřebné 

pečlivosti; 

d) nemá-li rodič zjevně o dítě zájem – tedy neprojevuje-li soustavně o dítě 

opravdový zájem, a tím trvale zaviněně porušuje své povinnosti rodiče. Pro 

zjevnost nezájmu o dítě stanoví zákon nově jedinou, a to tříměsíční lhůtu, 

která běží od posledního projeveného opravdového zájmu nebo od poučení 

poskytnutého liknavému rodiči orgánem sociálně-právní ochrany dětí. 

Ve vládním návrhu občanského zákoníku lze nalézt ještě další dvě situace, za 

nichž není potřeba souhlasu rodiče k osvojení: jde o rodiče, který bezdůvodně 

odmítá dát souhlas k osvojení, nebo kterému se opakovaně nedaří doručit výzvu 

soudu, aby se k osvojení vyjádřil. Tyto případy se však do definitivní podoby 
                                                           

228 „Svolení rodičů k adopci je výronem rodičovského práva, které přísluší nad dětmi vůbec. Toto právo 
rodičů je úplně samostatné a zůstává zachováno i tehdy, když rodičovská moc z jakéhokoli důvodu 
zanikla.“ Viz Rouček, Sedláček: Komentář k Obecnému občanskému zákoníku. Díl I., str. 896. 
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občanského zákoníku nepropracovaly. Obě tyto situace však je možné vyřešit 

aplikací § 819 a 820 n. o. z.  

Věnujme se nyní nové úpravě tzv. nezájmu rodičů o dítě, jejíž frekvence bude 

zřejmě v porovnání s ostatními případy právě uvedenými nejvyšší. 

Rodič zjevně nemá o dítě zájem, neprojevuje-li soustavně nejméně po dobu tří 

měsíců o dítě opravdový zájem, a tím trvale zaviněně porušuje své povinnosti rodiče. 

Pojem opravdového zájmu bude zřejmě vykládán podobně jako dosud. 

Zjevnost nezájmu lze tedy podle nové úpravy uvažovat již poté, co se rodič po 

tři měsíce choval způsobem, který je možné označit za hrubé porušování 

rodičovských povinností. Nelze-li však v chování rodiče spatřovat hrubé porušování 

jeho povinností, musí jej orgán sociálně-právní ochrany dětí poučit o možných 

důsledcích jeho chování, a na zjevný nezájem lze usuzovat až po uplynutí tří měsíců 

od takového poučení. Orgán sociálně-právní ochrany dětí je zároveň povinen 

poskytnout takovému rodiči poradu a pomoc podle zákona ospod. Poučení se 

nevyžaduje, opustil-li rodič své bydliště, nové neoznámil a ani za tři měsíce se 

nepodařilo zjistit, kde se zdržuje. Lhůta se podle důvodové zprávy počítá od prvního 

poučení, případně od prvního úkonu, který lze označit za jednání směřující ke 

zjištění nového místa pobytu rodiče. Důvodová zpráva apeluje na orgány sociálně-

právní ochrany a vyzdvihuje jejich důležitou roli: „…to je totiž instituce, která by 

měla působit s dokonalou profesionalitou, z níž by byla zřejmě patrna ta nejvyšší 

míra porozumění zájmům dítěte a péče o jeho prospěch. Zkušenost ukazuje, že často 

i jednoduchá pomoc přirozeným rodičům pomáhá vyřešit problém zvaný ,muset dát 

dítě osvojitʼ.“ Důvodová zpráva také uvádí, že musí uplynout nejméně 6 měsíců po 

narození dítěte, než může soud přistoupit k rozhodnutí o potřebě souhlasu rodičů 

s osvojením jejich dítěte. Nenacházím pro tento výklad podklad v platném znění 

zákona, ledaže by bylo možné poskytnout poučení liknavému rodiči až po třech 

měsících neplnění rodičovských povinností, které nelze považovat za jejich hrubé 

porušování. Podle mého názoru je však možné, aby např. již po prvním měsíci 

života dítěte, kdy orgán sociálně-právní ochrany dětí zjistí, že by bylo možné 

z jednání (či spíše nekonání) rodiče usuzovat na jeho možný nezájem o dítě, poskytl 

zákonné poučení, a lhůta by tedy skončila v tomto případě po uplynutí čtyř měsíců 

věku dítěte, což by v některých případech mohlo být v zájmu dítěte. Předpokládám 
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však, že aplikační praxe bude vedena teleologickým výkladem a smyslu a cíle zákona 

se dopátrá v důvodové zprávě.  

Rozhodování o tom, zda je, nebo zda není třeba souhlasu rodičů k osvojení, je 

stejně jako dosud svěřeno výhradně soudu, a to ve zvláštním řízení. Nebude-li do 

doby účinnosti nového občanského zákoníku přijat nový zákon o nesporném řízení, 

bude tímto řízením zřejmě jako dosud řízení podle § 180a o. s. ř. Důvodová zpráva 

správně zdůrazňuje, že zájem na urychleném zajištění individuální péče o dítě se 

nesmí dostat do rozporu se zájmem na řádném a spravedlivém procesu. 

 

3.4.2. Řízení o osvojení 

Osvojení znamená přijetí (adoptio) cizího dítěte za vlastní. Představuje 

významný zásah do statusových poměrů dítěte, jeho biologické rodiny a rodiny 

osvojitelů. Naše právní úprava chápe tento institut především jako službu 

nezletilému dítěti, které již nemůže od svých biologických rodičů, resp. ostatních 

příbuzných očekávat osobní péči a rodinný život vůbec.229 

Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový vztah, jaký je mezi 

rodiči a dítětem, stejně tak příbuzní osvojitelů se stávají příbuznými osvojence. 

Osvojitel získává rodičovskou zodpovědnost v plném rozsahu. Vztah dítěte a jeho 

biologických rodičů a ostatních příbuzných osvojením zaniká. Osvojenec a osvojitel 

včetně jeho rodiny se stávají osobou blízkou v intencích § 116 o. z. Nelze však 

rovněž vyloučit kladnou odpověď na otázku, zda jsou ve vztahu k osvojenci členové 

jeho biologické rodiny i nadále považováni za osobu blízkou ve smyslu § 116 o. z., 

neboť ustanovení § 116 o. z. má všeobecnou platnost, vzhledem ke své obecnosti se 

de facto vztahuje na celý právní řád, a zároveň neexistuje zvláštní ustanovení, které 

by vylučovalo aplikaci § 116 na vzájemný vztah osvojence a jeho biologických 

rodičů, případně dalších členů rodiny.230 

Osvojení je tak závažná změna v rodinných poměrech osvojovaného dítěte, 

jeho původní rodiny i rodiny osvojitelů, že může vzniknout pouze na základě 

rozhodnutí soudu (§ 63 odst. 2 zák. o rod.), které navazuje na provedené soudní 

řízení o osvojení. Zákon stanoví celou řadu předpokladů a podmínek, jejichž splnění 

je považováno za condicio sine qua non osvojení. Jsou to např. věk osvojovaného dítěte, 

                                                           

229 Králíčková, Z. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 1350. 
230 Viz Ficová, S. In Ficová, S. a kol.: Ochrana práv maloletých, s. 106. 



132 

 

přiměřený věkový rozdíl mezi osvojovaným dítětem a osvojitelem, osvojení musí být 

dítěti ku prospěchu atd. Mezi podmínky, k jejichž plnění dochází během soudního 

řízení, patří: 

 souhlas obou rodičů osvojovaného dítěte s osvojením, i kdyby byl některý 

z nich nezletilý (§ 67 odst. 1 a 2 zák. o rod.); souhlasu není třeba (§ 181 

odst. 2 o. s. ř.), pokud dali předem souhlas bez vztahu k určitým 

osvojitelům (§ 68a), jsou zbaveni rodičovské zodpovědnosti nebo byli 

zbaveni způsobilosti k právním úkonům či byli v této způsobilosti omezeni, 

anebo pokud bylo vydáno pravomocné rozhodnutí soudu v řízení podle 

§ 180a o. s. ř., že není třeba souhlasu rodičů dítěte s osvojením (§ 68 zák. o 

rod., § 180a a 180b o. s. ř.); 

 souhlas zákonného zástupce dítěte, nejsou-li jeho zákonným zástupcem 

jeho rodiče (§ 67 odst. 1 zák. o rod.); 

 souhlas osvojovaného dítěte, je-li schopno posoudit dosah osvojení; 

souhlasu není potřeba, byl-li by tím zmařen účel osvojení (§ 67 odst. 1 zák. 

o rod.); 

 souhlas opatrovníka, který byl dítěti ustanoven v řízení o osvojení, a to 

v případech uvedených v § 68b zák. o rod.; 

 souhlas Úřadu pro mezinárodní ochranu dětí s osvojením do ciziny (§ 67 

odst. 3 zák. o rod.); 

 preadopční péče trvající nejméně 3 měsíce v rodině budoucího osvojitele a 

na jeho náklad (§ 69 odst. 1 zák. o rod.). 

Soud musí v řízení tedy pečlivě zkoumat, zda jsou tyto podmínky osvojení 

splněny. Nadto má soud povinnost před rozhodnutím poučit osvojitele o účelu, 

obsahu a důsledcích osvojení (§ 69a zák. o rod.). Jeho úkolem je rovněž zjistit 

zdravotní stav osvojitelů, jejich osobnostní dispozice a motivaci k osvojení a 

posoudit, zda se nepříčí účelu osvojení. Se svými šetřeními seznámí osvojitele i 

zákonného zástupce dítěte. Soud je dále povinen zjistit zdravotní stav osvojence a 

s výsledky svého šetření seznámit osvojitele a zákonného zástupce dítěte. Účelem 

této povinnosti soudu je informovat osvojitele o skutečném zdravotním stavu 
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dítěte.231 Konečně je soud povinen vyžádat si vyjádření orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí. Zdůrazňuji, že se nejedná o souhlas, nýbrž vyjádření, které soud 

hodnotí v kontextu ostatních důkazů podle svého uvážení. Naopak v případě 

osvojení do ciziny se vyžaduje souhlas Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. 

 

Návrh na zahájení řízení 

Ačkoliv řízení o osvojení je dalším samostatně upraveným nesporným řízení 

v rodinněprávních věcech, nelze zahájit řízení i bez návrhu, jako je tomu ve většině 

ostatních rodinněprávních nesporných řízení. K návrhu je legitimován pouze 

budoucí osvojitel (§ 63 odst. 2 zák. o rod.). Z toho plyne řada důsledků. Předně je 

soud vázán návrhem (§ 153 odst. 2 o. s. ř.). V praxi to znamená, že nemůže 

rozhodnout o osvojení prostém, bylo-li navrženo vyslovení osvojení nezrušitelného. 

Navrhovatel však může se souhlasem soudu v případě potřeby návrh změnit – 

ohledně podání návrhu a jeho změn totiž platí zásada dispoziční. V ostatním se soud 

řídí zásadou oficiality. 

Budoucí osvojitel podává návrh na osvojení konkrétního dítěte, které má již 

v preadopční péči.  

 

Účastníci řízení 

Účastníci řízení o osvojení jsou určeni podle druhé definice účastníků řízení a 

jejich výčet v  zákoně je taxativní. Jsou jimi dítě, jeho rodiče, popř. poručník, 

budoucí osvojitel a jeho manžel. Účastníkem je i nezletilý rodič dítěte, který má 

v tomto řízení procesní způsobilost. Soud může uplatnit § 23 o. s. ř., pouze 

nedosáhl-li rodič věku 16 let.  

Dítě, které má být osvojeno, je vždy účastníkem řízení. Dítě musí být podle 

současné úpravy nezletilé. Pro nezrušitelné osvojení platí, že dítě musí být v době 

vydání rozsudku nejméně 1 rok staré.  

Podle platné úpravy soud osvojované dítě vyslechne, jen je-li potřeba jeho 

souhlasu (§ 182 odst. 2 o. s. ř.). Podle § 67 zák. o rod. je třeba jeho souhlasu, je-li dítě 

schopné posoudit dosah osvojení, ledaže by tím byl zmařen účel osvojení. Podle 

§ 182 odst. 2 in fine o. s. ř. se osvojované dítě nepředvolává k jednání, nemá-li být 
                                                           

231 V minulosti se zdravotní stav dítěte posuzoval též s ohledem na to, zda se nepříčí účelu osvojení. Tím 
byly zbavovány možnosti získání náhradní rodiny děti se zdravotním postižením. Neústavní zákonné 
pravidlo změnila až novela zákona o rodině č. 91/1998 Sb. 
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vyslechnuto. Uvedená úprava je poplatná době svého vzniku a nedává tedy příliš 

velký prostor participačním právům dítěte, které je stavěno do role pouhého objektu, 

bez jehož aktivní účasti soud rozhoduje. Je tedy nezbytné aplikovat obecnou úpravu 

práva dítěte na informace a práva vyjádřit svůj názor, tedy čl. 12 Úmluvy o právech 

dítěte (na základě čl. 10 Ústavy), resp. ustanovení § 31 odst. 3 zák. o rod. a § 100 

odst. 4 o. s. ř. Je potřeba si uvědomit, že osvojovaným dítětem nemusí být pouze 

dítě kolem jednoho roku věku, ale i dítě starší. Soud je tedy povinen vyslechnout 

osvojované dítě, které je schopno formulovat své názory a podle zjištění soudu je 

schopno si uvědomit a posoudit dosah osvojení. Výslech může soud provést i bez 

přítomnosti dalších osob, lze-li očekávat, že by jejich přítomnost mohla dítě ovlivnit 

natolik, že by nevyjádřilo svůj skutečný názor. Ve výjimečných případech může soud 

zjistit názor dítěte i jinými způsoby (prostřednictvím jeho zástupce, znaleckého 

posudku nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí). K názoru dítěte soud přihlíží 

s ohledem na jeho věk a rozumovou vyspělost (§ 100 odst. 4 o. s. ř.). Na otázku, zda 

odepření souhlasu dítěte s osvojením vyjádřené při výslechu znamená zamítnutí 

návrhu na osvojení bez dalšího, je třeba odpovědět kladně, neboť souhlas dítěte 

s osvojením je nezbytný (§ 67 odst. 1 zák. o rod.), jde-li o dítě, jež soud uzná za 

natolik rozumově vyspělé, že je schopno posoudit dosah osvojení. Jak uvádí Z. 

Králíčková, některé zahraniční právní úpravy dávají dětem starším 12 let ve věci 

osvojení právo veta.232 Úpravu v novém občanském zákoníku uvádím níže. 

Jednou daný souhlas lze odvolat do právní moci rozsudku o osvojení – 

vzhledem k absenci výslovné právní úpravy lze argumentovat zásadou jednotnosti 

řízení, podle níž je řízení jednotné a účastníku nelze bránit, aby své návrhy a nová 

tvrzení relevantně předkládal kdykoliv během řízení, a to i v odvolacím řízení233 – na 

řízení o osvojení se koncentrace řízení nevztahuje (§ 118b odst. 3 o. s. ř.). 

Dítě musí být v řízení vždy zastoupeno kolizním opatrovníkem, protože jeho 

rodiče jsou sami účastníky řízení a jejich zájmy se mohou dostat do střetu se zájmy 

jejich dítěte. Opatrovníka stanoví na základě podnětu soudu, který vede řízení o 

osvojení, soud péče o nezletilé. Jsou-li rodiče účastníky řízení, není zákonnou 

podmínkou osvojení, aby tento opatrovník vyslovil s osvojením souhlas (viz § 68b 

zák. o rod. a contrario). Koná-li se však řízení bez účasti jednoho z rodičů nebo 

                                                           

232 Králíčková, Z. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 1359. 
233 Winterová, A. a kol.: Civilní 2011, s. 77 a násl. 
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obou rodičů, je souhlas opatrovníka zákonnou podmínkou osvojení (viz § 68b zák. o 

rod.). Rodiče nejsou účastníky řízení tehdy, dali-li souhlas předem bez vztahu 

k určitým osvojitelům (§ 68a zák. o rod.), anebo soud v řízení o určení, zda je třeba 

souhlasu rodičů s osvojením, pravomocně rozhodl o tom, že jejich souhlasu není pro 

jejich nezájem o dítě třeba (§ 68 zák. o rod., § 180a a 180b o. s. ř.). Je otázkou, zda 

kolizním opatrovníkem a opatrovníkem podle § 68b zák. o rod. může být jedna a táž 

osoba. Z. Králíčková v komentáři k občanskému soudnímu řádu uvádí, že podle 

ustálené soudní praxe se v řízení o osvojení ustanovuje opatrovník jen jeden, a ten 

plní obě funkce. S touto praxí mohu jen souhlasit, neboť je logická a ekonomická, 

nicméně právní úpravu lze vyložit i odlišně. Podle teorie jsou význam a postavení 

opatrovníka podle § 68b zák. o rod., který dává souhlas s osvojením, který by jinak 

dávali rodiče, v řízení tedy vystupuje vlastně místo rodičů, odlišné od kolizního 

opatrovníka dle § 37 odst. 2 zák. o rod., který zastupuje v tomto řízení osvojované 

dítě. Proto by měli v řízení o osvojení vystupovat opatrovníci dva, neboť může dojít 

ke kolizi.234 Jak jsem již uvedla, kolizní opatrovník je ustanoven soudem péče o 

nezletilé podle § 176 o. s. ř. Podle ustanovení § 68b zák. o rod. však dává 

s osvojením souhlas opatrovník, který byl osvojovanému dítěti ustanoven v řízení o 

osvojení. Procesně se tedy jedná o dvojí ustanovování – jednou v řízení podle § 176 

o. s. ř., jednou v řízení o osvojení. Zněním § 68b zák. o rod. lze také vyvrátit 

argumentaci, že opatrovník dle § 68b zák. o rod. v řízení vystupuje na místě rodičů 

(srov. dikci „byl osvojovanému dítěti ustanoven“). Rovněž komentář k zákonu o 

rodině235 striktně prohlašuje, že se jedná o dva různé instituty. Zároveň však nabízí 

řešení, které vyhovuje právní úpravě, a zároveň potvrzuje soudní praxi nastíněnou 

výše: nic totiž nebrání soudu, aby ustanovil opatrovníkem podle § 68b zák. o rod. 

osobu, která již byla dříve ustanovena opatrovníkem dle 37 odst. 2 zák. o rod. 

Důležité je, aby v usnesení o ustanovení opatrovníkem bylo vymezeno oprávnění 

opatrovníka dát souhlas k osvojení. Obvykle bude tímto opatrovníkem ustanoven 

orgán sociálně-právní ochrany dětí. 

Rodiče jsou zásadně účastníky řízení. Výjimky z této zásady, tedy případy, kdy 

rodiče účastníky řízení o osvojení nejsou, upravuje taxativně § 181 odst. 2 písm. a) až 

d). Z povahy věci vyplývá, že hlavním smyslem účastenství rodičů je vyslovení jejich 

                                                           

234 Viz Králíčková, Z. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 1352. 
235 Nová, H. a kol.: Zákon o rodině 2011, s. 270. 
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souhlasu s osvojením. Pokud rodiče chtějí dát souhlas s osvojením, musí tak učinit 

osobně, bezpodmínečně, výslovně, určitě (ve vztahu ke konkrétním osvojitelům a 

navrhovanému druhu osvojení), svobodně a vážně, a to právě před soudem 

konajícím řízení o osvojení, jehož povinností je rodiče vyslechnout, podle možnosti 

osobně (§ 182 odst. 2 o. s. ř.). O odvolání jednou daného souhlasu právní předpisy 

opět mlčí, vzhledem k zásadě jednotnosti řízení (viz výše) a k neaplikovatelnosti 

ustanovení o koncentraci řízení (§ 118b odst. 3 o. s. ř.) se však přikláním k obecně 

panujícímu názoru, že rodiče mohou svůj souhlas odvolat do právní moci rozsudku 

o osvojení.236 Jinak je tomu u souhlasu rodiče podle § 68a zák. o rod., který lze 

odvolat pouze do doby, než je dítě umístěno na základě rozhodnutí do péče 

budoucích osvojitelů. 

Účastníkem řízení je i nezletilý rodič osvojovaného dítěte, který jinak nemá 

rodičovskou zodpovědnost vůči svému dítěti. Právní úprava stanoví výslovně 

nutnost souhlasu nezletilého rodiče v § 67 odst. 2 zák. o rod. Nezletilému rodiči 

přiznává zákon pro účely tohoto řízení procesní způsobilost – pouze u rodiče 

mladšího 16 let může soud použít ustanovení § 23 o. s. ř. a rozhodnout za podmínek 

tam uvedených o jeho zastoupení jeho zákonným zástupcem (§ 181 odst. 1 in fine ve 

spojení s § 180a odst. 2 o. s. ř.). Případné zastoupení však nic nemění na požadavku 

osobního souhlasu nezletilého rodiče s osvojením. 

Poručník (§ 78 zák. o rod.) je účastníkem řízení tehdy, zemřeli-li rodiče dítěte, 

nebo nemají-li rodičovskou zodpovědnost (neboť jí byli zbaveni, byli zbaveni 

způsobilosti k právním úkonům, popř. v ní byli omezeni), a bude místo nich dávat 

souhlas s osvojením. Byl-li rodičům výkon jejich rodičovské zodpovědnosti 

pozastaven, poručník bude sice ustanoven, rodiče však budou účastníky řízení 

s právem vyslovit souhlas [srov. dikci § 181 odst. 2 písm. a) a contrario]. Stejně tak 

jestliže byli rodiče v rodičovské zodpovědnosti jen omezeni, budou účastníky řízení a 

budou moci vyjádřit souhlas s osvojením. 

Konečně účastníky řízení o osvojení jsou osvojitel a jeho manžel (§ 181 odst. 1 

o. s. ř.). Jako společné dítě mohou osvojit pouze manželé (§ 66 odst. 1 zák. o rod.), 

oba budou tedy účastníky řízení. Manželův souhlas se zásadně vyžaduje u osvojení 

individuálního, které však lze uskutečnit pouze jako osvojení zrušitelné (prosté), 

neboť okruh osob, které mohou osvojit nezrušitelně, je taxativně stanoven takto: 

                                                           

236 Viz Králíčková, Z. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 1353. 
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manželé, manžel rodiče dítěte, který žije s rodičem ve společné domácnosti, 

pozůstalý manžel po rodiči nebo osvojiteli dítěte, případně též osamělá osoba (§ 74 

odst. 2 zák. o rod.). Manžel osvojitele není účastníkem řízení, není-li k osvojení třeba 

jeho souhlasu (§ 181 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 66 odst. 2 zák. o rod.). 

Okruh účastníků řízení o přeměně osvojení prostého na nezrušitelné není 

zvlášť stanoven, je tedy třeba vycházet ze základní úpravy obsažené v § 181 o. s. ř. 

 

Rozhodnutí soudu o osvojení 

Soud rozhoduje o osvojení rozsudkem (§ 184 o. s. ř.). Ve výroku rozsudku 

musí být obsažena přesná identifikace osvojence, jeho rodičů i osvojitelů (jméno, 

příjmení, popř. rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství 

a místo trvalého pobytu – viz zák. o matrikách, jménu a příjmení), o jaký druh 

osvojení se jedná, a v případě osvojení nezrušitelného ve které knize narození má být 

zápis proveden. 

Součástí výroku rozsudku musí být ze zákona i příjmení, které napříště 

osvojenec ponese (§ 184 o. s. ř.). Jaké to bude, určuje zákon o rodině ve svém § 71. 

Podle něj bude mít osvojenec příjmení osvojitele, zatímco společný osvojenec 

manželů bude mít příjmení jejich společné, a pokud mají každý jiné, ponese 

osvojenec příjmení, o kterém osvojitelé při uzavření manželství prohlásili, že bude 

příjmením jejich společných dětí. Tato později uvedená zásada se uplatní i tehdy, je-li 

osvojitelem manžel matky či manželka otce dítěte.  

V rozsudku o osvojení nelze určovat ani měnit jméno dítěte. Osvojitelé však 

mají právo do šesti měsíců od právní moci rozsudku o osvojení, nejpozději však do 

dosažení zletilosti osvojence, zvolit osvojenci souhlasným prohlášením před 

matričním úřadem jiné jméno, popřípadě jména, než to, které má zapsáno v matriční 

knize. Má-li zapsáno pouze jedno jméno, mohou mu zvolit druhé. Je-li osvojenec 

starší 15 let, připojí k prohlášení jeho souhlas, bez něhož ke změně jména nebo 

zvolení jiného nebo druhého jména nemůže dojít (§ 64 odst. 1 zákona o matrikách). 

Osvojuje-li manžel matky dítěte, nebo manželka otce dítěte, mají uvedená práva oba 

manželé (§ 64 odst. 2 zákona o matrikách). Osvojuje-li osamělá fyzická osoba, má 

uvedená práva tato osoba (§ 64 odst. 3 zákona o matrikách). Případný zánik či 

zrušení osvojení nemají na zvolené jméno (jména) osvojence žádný vliv (§ 65 zák. o 

matrikách). 



138 

 

Důsledky osvojení pro osvojence 

Osvojení je významnou změnou v osobních a rodinných poměrech dítěte. 

Právní mocí rozhodnutí o osvojení zanikají vzájemná práva a povinnosti (rodičovská 

zodpovědnost, vzájemná vyživovací povinnost, povinnost ctít a respektovat své 

rodiče, dědická práva ad.) mezi osvojencem a jeho původní rodinou (ať už 

biologickou, nebo vzniklou předchozím osvojením). Osvojenec ztrácí své původní 

příjmení a získává nové dle zásad stanovených v § 71 zák. o rod. To vše 

pochopitelně neplatí, stal-li se osvojitelem manžel jednoho z rodičů osvojence – 

osvojení se tu nedotýká vztahů mezi osvojencem a tímto rodičem i jeho příbuznými 

(§ 72 zák. o rod.). Mezi osvojencem a osvojitelem vzniká poměr, jaký je mezi rodiči a 

dětmi (adoptione natura imitatur), rovněž mezi osvojencem a příbuznými osvojitele 

vzniká rodinný poměr se všemi odpovídajícími právy a povinnostmi (např. 

vyživovací povinnost, dědění). V případě osvojení nezrušitelného jsou osvojitelé 

zapsáni do knihy narození místo rodičů; u osvojení osamělým osvojitelem se zápis o 

druhém rodiči z matriky vypustí. 

Osvojenec může získat informace o svém osvojení od okamžiku nabytí 

zletilosti, kdy je mu umožněno nahlížet do matriky včetně sbírky listin (§ 25 odst. 2 

zák. o matrikách). Jinak je tomu podle nového občanského zákoníku (viz podrobně 

níže). 

 

Zrušení osvojení 

Osvojení prosté lze zrušit v řízení o zrušení osvojení, které není výslovně 

upraveno, § 185 o. s. ř. pouze odkazuje na analogické použití § 181 až 184 o. s. ř. Na 

rozdíl od této úpravy může podat návrh na zahájení řízení i osvojenec a rodiče 

osvojence jsou účastníky řízení i tehdy, neúčastnili-li se řízení o osvojení. Zrušením 

osvojení se totiž obnovují původní rodinné vazby se všemi zákonnými právy 

a povinnostmi. Osvojenec také získává zpět své původní příjmení.  

Zrušit osvojení lze pouze z důležitých důvodů. 

Zrušení nezrušitelného osvojení je pojmově vyloučeno, osvojence však lze 

znovu osvojit (hovoříme zde o readopci). 
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Zásady osvojování v novém občanském zákoníku 

Institut osvojení nedoznal zásadních změn, pokud hovoříme o osvojování 

nezletilých dětí. Osvojení nemá být nadále považováno pouze za institut náhradní 

rodinné péče, neboť podle důvodové zprávy se má reflektovat jednak skutečnost, že 

velká část osvojení se uskutečňuje manželem biologického rodiče dítěte, a jednak to, 

že ani u osob zcela cizích se nejedná pouze o péči, ale jde především o záležitost 

statusovou.  

Osvojením je i nadále sledován především zájem dítěte (§ 795 n. o. z. in fine). 

Předpokladem osvojení je vznik takového vztah mezi osvojencem a osvojitelem, 

jako je mezi rodiči a dětmi. V okamžiku rozhodnutí o osvojení však postačuje, jsou-li 

patrné alespoň základy takového vztahu, neboť nelze očekávat, že po krátkém 

období preadopční péče je vztah již vytvořen. Věkový odstup mezi osvojencem a 

osvojitelem musí být přiměřený, zásadně nejméně 16 let, ve výjimečných případech 

však na něm zákon netrvá. 

Na osobu osvojitele klade nový občanský zákoník v zásadě stejné požadavky 

jako dosud: Osvojitelem se může stát pouze zletilá a svéprávná osoba, zaručuje-li 

svými osobními vlastnostmi a způsobem života, jakož i důvody a pohnutkami, které 

ji237 vedou k osvojení, že bude pro osvojované dítě dobrým rodičem. Zdravotní stav 

osvojitele nebo obou osvojitelů nesmí omezovat péči o osvojené dítě ve značné míře 

(§ 799 n. o. z.). Veškeré informace o osvojitelích by sice měly být soustředěny 

v evidenci žadatelů o osvojení, soud však není zbaven vyšetřovací povinnosti. 

Osvojiteli se mohou stát manželé nebo jeden z manželů. Výjimečně může osvojit i 

jiná osoba; v tom případě soud též rozhodne o tom, že se z matriky vypouští zápis o 

druhém rodiči (§ 800 odst. 1 n. o. z.).  

Nový občanský zákoník poskytuje v § 801 soudu návod při rozhodování 

o osvojení dítěte osvojitelem, který již má vlastní děti (arg. „osoba, která je 

rodičem“). Soud v tomto případě zhodnotí, není-li osvojení v zásadním rozporu se 

zájmy dětí osvojitele, přičemž majetkové zájmy nejsou pro posouzení rozhodující. 

Osvojení je výslovně vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a 

mezi sourozenci – nový zákoník tak kopíruje dosavadní aplikační praxi. To však 

nově neplatí v případě náhradního mateřství (§ 804). Zákonodárce zde tak poprvé 
                                                           

237 V textu nového občanského zákoníku je použito zájmena ve tvaru „jí“, tedy ve třetím, namísto čtvrtém 
pádě. Jedná se o gramatickou chybu, která nemá vliv na výklad ustanovení, neboť při výkladu se 
zájmenem „ona“ ve třetím pádě by věta nedávala smysl. 
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v historii připouští existenci tohoto institutu, pohříchu však bez dalšího vymezení a 

úpravy.  

O osvojení bude i nadále rozhodovat soud, a to na návrh budoucího osvojitele 

(§ 796 odst. 1). Osvojují-li manželé, podávají návrh na osvojení společně jako 

společní osvojitelé (§ 800 odst. 2 n. o. z.). Jedná-li se o osvojení z ciziny nebo do 

ciziny, je k rozhodnutí soudu potřeba i souhlas příslušného orgánu veřejné moci 

s osvojením. Tímto orgánem je v České republice zřejmě Úřad pro 

mezinárodněprávní ochranu dětí – v dosavadní úpravě byl výslovně zmíněn (§ 67 

odst. 3 zák. o rod.). 

Ustanovení § 796 odst. 2 dále stanoví, že o osvojení zletilého rozhodne soud 

na návrh osoby, která chce zletilého osvojit, k němuž se připojil zletilý, který má být 

osvojen. Důvod zařazení tohoto ustanovení do Pododdílu 1 s nadpisem „Osvojení, 

osvojitel a osvojované dítě“ není zcela jasný. Zvlášť vedle ustanovení § 802, podle 

něhož lze osvojit pouze nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, vyvolává 

přinejmenším rozpaky. Vzhledem k tomu, že zletilého nelze považovat za dítě (§ 30 

n. o. z., čl. 1 ÚPD), jedná se zřejmě o nesystematičnost nového zákona, která snad 

v praxi nebude vyvolávat problémy. Dikci „připojil se“ lze podle mého názoru 

vykládat podobně jako v dosavadním § 24a zák. o rod., kde se tento výraz v úpravě 

tzv. nesporného rozvodu vykládal tak, že stačilo, když se druhý manžel připojil 

k návrhu kdykoliv během řízení – nebylo nutné, aby se jednalo o společný návrh.238  

Poskytnutí souhlasu s osvojením nový zákoník upravuje v samostatném 

pododdíle 2.  

V ustanovení § 805 zákon stanoví výčet osob, bez jejichž souhlasu nelze dítě 

osvojit. Platí to i pro případ, kdy tyto osoby souhlas sice daly, během řízení ho však 

vzaly zpět. Jsou to: 

 osvojované dítě, 

 rodiče dítěte nebo osoby, které dávají souhlas za rodiče, 

 popřípadě manžel osvojitele. 

 

Souhlas osvojovaného dítěte 

Zákoník velmi podrobně upravuje poskytování souhlasu osvojovaného dítěte 

s osvojením v § 806. Souhlas dítěte musí být zásadně dán osobně, dosáhlo-li dítě 

                                                           

238 Nová, H. a kol.: Zákon o rodině 2011, s. 57. 
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nejméně dvanácti let věku. Zákoník nevyžaduje osobní souhlas dítěte pouze ve dvou 

případech: jestliže je mimo jakoukoli pochybnost, že by byl postup požadující osobní 

souhlas osvojovaného dítěte v zásadním rozporu se zájmy dítěte, nebo že dítě není 

schopno posoudit důsledky souhlasu. Tyto výjimky jsou zajisté potřebné, neboť se 

mohou v životě vyskytnout situace, kdy by mohlo být trvání na souhlasu dítěte 

zbytečnou překážkou osvojení. Uplatnění první výjimky připadá do úvahy např. 

v případě, že dítě je trvale neschopné se dostavit k soudu ze zdravotních důvodů. 

Druhá výjimka bude zřejmě aplikována při osvojování mentálně postižených dětí 

nebo dětí, které přes svůj věk nedosáhly duševní zralosti potřebné pro to, aby byly 

schopny posoudit důsledky svého souhlasu s osvojením. Zákonodárce tak opustil 

dosavadní pojem „zmaření účelu osvojení“ podle dosavadní právní úpravy § 67 odst. 

1 zák. o rod., který neměl oporu v relevantních mezinárodních úpravách. V soudní 

praxi se pro riziko zmaření účelu osvojení nevyžadoval souhlas dítěte s osvojením 

v případě, že by to narušilo citové vazby dítěte k budoucím osvojitelům, zejména 

jestliže dítě již v rodině budoucích osvojitelů nějakou dobu žilo a považovalo je za 

své rodiče.239 

Soud je nejprve povinen dítě řádně poučit o účelu, obsahu a důsledcích 

souhlasu s osvojením. Zákonodárce tak vychází z ideje, že dítě musí být vždy 

náležitě informováno, protože není objektem státní péče, ale subjektem nadaným 

právy, který se v míře co možná nejširší o své záležitosti stará sám.240 Z této zásady 

také vychází také ustanovení § 836 n. o. z., které ukládá osvojiteli povinnost 

informovat osvojence o skutečnosti osvojení, jakmile se to bude jevit vhodným, 

nejpozději však do zahájení školní docházky. 

Jak bude soud postupovat při osvojování dítěte mladšího dvanácti let? Zde se 

zákonodárce nevyhnul nejasnosti. Podle § 807 odst. 1 n. o. z. nedosáhlo-li 

osvojované dítě věku alespoň dvanácti let, dá jeho jménem souhlas s osvojením jeho 

opatrovník, kterým soud jmenuje zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí. Dříve 

než dá opatrovník souhlas, zjistí všechny rozhodné skutečnosti, které ho povedou k 

závěru, že osvojení bude v souladu se zájmy dítěte (§ 807 odst. 1 n. o. z.). Tato 

povinnost je opatrovníkovi uložena nově. Podle důvodové zprávy je na soudu, aby 

náležitě zjistil, zda tvrzení opatrovníka, popř. poručníka, byl-li již dříve dítěti 

                                                           

239 Viz Nová, H. a kol.: Zákon o rodině 2011, s. 259. 
240 Citováno z důvodové zprávy k § 806, viz Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník 2012, s. 351. 
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ustanoven, o tom, že, popř. jak rozhodné skutečnosti zjišťovali, není jen formální. 

Je-li to však možné, vyslechne soud i osvojované dítě a vezme na jeho vyjádření (zde 

se tedy nejedná o formu souhlasu/nesouhlasu) zřetel s ohledem na stupeň jeho 

duševního vývoje (§ 807 odst. 2 n. o. z.). Vyplývá snad tedy z této úpravy, že pokud 

s osvojením souhlasí opatrovník, lze osvojit dítě mladší dvanácti let i přes jeho 

nesouhlas vyjádřený při výslechu? Znění právní normy tomu nasvědčuje. Domnívám 

se však, že k tomu nemůže dojít, pokud půjde o dítě na takovém stupni duševního 

vývoje, kdy je schopno vyjádřit relevantní názor, jak to požaduje § 807 odst. 2 n. o. 

z., aby soud mohl vzít na jeho vyjádření zřetel. V tom případě by se totiž soud měl 

při rozhodování o osvojení řídit ustanovením § 795 věta druhá n. o. z. o tom, že 

osvojení nezletilého musí být v souladu s jeho zájmy.  

Načrtneme-li opačnou situaci, naskýtá se otázka, zda lze zamítnout návrh na 

osvojení dítěte mladšího dvanácti let, když opatrovník s osvojením nesouhlasí, ale 

dítě se při výslechu vyjádří ve prospěch osvojení. Je nasnadě, že soud nemůže 

s poukazem na § 795 věta druhá nevyhovět zákonné podmínce souhlasu opatrovníka 

podle § 807 odst. 2 a rozhodnout o osvojení dítěte. 

K odstranění uvedených pochybností by bylo nanejvýš vhodné, kdyby byl do 

odstavce 2 doplněn návod, jak má soud řešit rozpor mezi vyjádřením dítěte mladšího 

dvanácti let a souhlasem jeho opatrovníka – samozřejmě ve prospěch respektování 

názoru dítěte, které je na takovém stupni duševního vývoje, kdy je schopno posoudit 

důsledky svého souhlasu, případně nesouhlasu s osvojením. 

Osvojované dítě může svůj souhlas s osvojením odvolat až do rozhodnutí o 

osvojení (§ 808 n. o. z.).241 

Soud musí osvojované dítě vyslechnout i k tomu, zda souhlasí se změnou 

svého příjmení (podrobněji viz níže v následcích rozhodnutí o osvojení). 

 

Souhlas rodičů 

Úprava poskytování souhlasu rodičů osvojovaného dítěte byla zpřesněna a 

rozšířena.  

Souhlas rodičů osvojovaného dítěte je nutný zásadně vždy (§ 809 n. o. z.). 

Tento souhlas je nutno dát napříště osobně a vůči soudu, a to teprve po řádném 

                                                           

241 Podrobněji viz důvodovou zprávu k § 806 až 808, Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník 2012, s. 
351. 
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poučení o podstatě a důsledcích prohlášení souhlasu a o podstatě osvojení soudem 

(§ 810 odst. 1 a 2 n. o. z.). Souhlas rodiče je podle důvodové zprávy považován za 

právní úkon sui generis a obecná ustanovení o právních úkonech se tedy na něj 

vztahují pouze podpůrně. 

Zvláštně je upraveno poskytování souhlasu rodičem, který není plně 

svéprávný. Jeho způsobilost dát souhlas posoudí soud. Rodič mladší šestnácti let 

souhlas dát nemůže vůbec. Otázkou je, zda se tím nechrání jeho práva na úkor práva 

jeho dítěte na rodinné zázemí, které by mu mohli poskytnout osvojitelé. Důvodová 

zpráva argumentuje tím, že 95 % dětí narozených těmto mladým rodičům zůstává 

v rodinách svých prarodičů a o zbylých 5 % se mohou a měly by postarat orgány 

sociálně-právní ochrany dětí, popř. pěstouni, dokud rodiče nenabudou takové 

mentální a sociální zralosti, aby mohli případně dát s osvojením svého dítěte souhlas. 

Souhlas rodiče, který byl ve své svéprávnosti omezen, upravuje § 812 n. o. z. 

Matka osvojovaného dítěte může dát souhlas k osvojení nejdříve šest týdnů po 

narození dítěte. Otec osvojovaného dítěte může dát souhlas k osvojení i před 

uplynutím této doby, nejdříve však po narození dítěte. 

Byl-li souhlas otce nebo matky dán dříve, nepřihlíží se k němu (§ 813 n. o. z.). 

Účinnost souhlasu není neomezená: bude-li souhlas dán ve vztahu ke 

konkrétním osvojitelům a k osvojení nedojde, pozbude souhlas účinnosti (§ 815 n. o. 

z.). Nejpozději pozbude souhlas účinnosti šest let ode dne, kdy byl dán (§ 816 n. o. 

z.). To platí jak pro souhlas daný rodičem dítěte, tak opatrovníkem ustanoveným za 

tímto účelem. 

Souhlas lze odvolat, a to po dobu tří měsíců ode dne, kdy byl dán. Po uplynutí 

této doby jen za zákonem stanovených podmínek (§ 817 n. o. z.). 

Situace, kdy není podle nového občanského zákoníku souhlasu rodičů 

k osvojení potřeba, jsou popsány výše v kapitole o řízení o osvojitelnosti. 

Rozhodne-li soud ve zvláštním řízení o tom, že není potřeba souhlasu obou 

rodičů, nebo oba rodiče zemřeli, anebo rodičovství k osvojovanému dítěti nebylo 

určeno (např. dítě bylo nalezeno v babyboxu), je potřeba souhlasu poručníka, 

popřípadě opatrovníka, kterého soud k tomuto účelu jmenuje (§ 821 odst. 1 a 2 n. o. 

z.). Před udělením nebo odmítnutím souhlasu se zjistí všechny rozhodné skutečnosti 

týkající se osvojovaného dítěte a jeho rodiny, které by mohly mít vliv na rozhodnutí 

o osvojení; zejména se zjistí, zda osvojované dítě má blízké příbuzné a zda ti mají 
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zájem o dítě pečovat, a musí být vyslechnut i ten, v jehož péči se osvojované dítě 

právě nalézá. Zde není zcela jasné, kdo zmíněná zjištění včetně výslechu má 

provádět, zda soud, či poručník nebo opatrovník. Zařazení těchto úkolů do 

ustanovení o souhlasu poručníka či opatrovníka ukazuje spíše na tyto orgány či 

osoby – ponechala bych však podle okolností konkrétního případu na rozhodnutí 

soudu, zda tato zjištění provede sám, či jimi pověří poručníka, či opatrovníka. Např. 

k vedení výslechu nemusí mít poručník či opatrovník vždy potřebné znalosti a 

zkušenosti (a konečně ani pravomoci). 

Podobně jako v dosavadní právní úpravě i v novém občanském zákoníku 

mohou v řízení vystupovat dva opatrovníci, jejich funkce a procesní situace se však 

od dosavadní úpravy liší. První opatrovník (kterým soud zpravidla jmenuje orgán 

sociálně-právní ochrany dětí) vyslovuje souhlas jménem dítěte mladšího dvanácti let 

– před jeho udělením zjišťuje, zda osvojení bude v souladu se zájmy dítěte (§ 807 

odst. 1). Druhého opatrovníka za účelem vyslovení souhlasu s osvojením namísto 

rodičů jmenuje soud, není-li dítě zastoupeno poručníkem. Před udělením souhlasu 

musí být zjištěny rozhodné skutečnosti týkající se osvojovaného dítěte a jeho rodiny, 

které by mohly mít vliv na jeho osvojení (viz předchozí odstavec). Podle mého 

názoru jsou skutečnosti, které mají mít opatrovníci před udělením souhlasu zjištěny, 

obsahově stejné, neboť jen po zjištění všech skutečností týkajících se osvojovaného 

dítěte a jeho rodiny lze usoudit na nejlepší zájem tohoto dítěte. Domnívám se tedy, 

že zákonodárce na otázku, zda stačí jmenovat jednoho opatrovníka, či je potřeba 

v řízení jmenovat opatrovníky dva, opět bohužel spolehlivě neodpovídá. Lze se tedy 

přiklonit ke stávající praxi, která je nastíněna v této podkapitole výše. Na druhou 

stranu bude-li na místě opatrovníka dávajícího souhlas namísto rodičů stát poručník, 

bude potřeba jmenovat opatrovníka, který dá souhlas jménem dítěte, neboť zde 

zákon alternativu v podobě poručníka neuvádí. Odpověď na nastolenou otázku 

bude muset zřejmě zodpovědět až aplikační praxe.  

Nastaly-li okolnosti, kdy k osvojení není třeba souhlasu rodiče, musí soud 

zjišťovat, zda je tu někdo z blízkých příbuzných dítěte, který je ochoten a schopen o 

dítě pečovat. Pokud ano, nelze o osvojení kladně rozhodnout; soud místo toho svěří 

dítě do péče jeho blízkého příbuzného, je-li to v zájmu dítěte, je-li zjevné, že tato 

osoba je schopna o dítě pečovat, a učiní v tomto smyslu návrh soudu (§ 822 n. o. z.). 
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Ze znění tohoto ustanovení není jasné, zda ke svěření dítěte do péče jeho 

blízkého příbuzného má dojít v rámci řízení o osvojení, či naopak soud má nejprve 

návrh na osvojení zamítnout a následně v řízení podle § 176 o. s. ř. rozhodnout o 

svěření dítěte do péče příbuzného. Přikláním se ke druhé variantě, protože občanský 

soudní řád v současném znění takovéto rozhodnutí v řízení o osvojení neumožňuje. 

Nadto v ustanovení § 831 je výslovně uvedeno, že blízký příbuzný osvojovaného 

dítěte podává návrh o svěření do péče podle § 953. 

 

Souhlas manžela osvojitele 

K souhlasu manžela osvojitele zákon nic bližšího neuvádí, lze tedy mít za to, že 

platí obecná úprava právních jednání (§ 545 a násl. n. o. z.). 

 

Preadopční péče 

Péče budoucího osvojitele se napříště nazývá péčí před osvojením. Je 

konstruována poněkud odlišně než v dosavadní úpravě. Nově o předání dítěte do 

péče budoucího osvojitele rozhoduje soud (§ 824 odst. 1 n. o. z.). Péče před 

osvojením začne běžet až od uplynutí tří měsíců od dne, kdy byl rodiči dán souhlas 

s osvojením, a to na základě rozhodnutí soudu, které ten vydá na návrh budoucího 

osvojitele (§ 826 n. o. z.).  Dítě však může být v péči budoucích osvojitelů i dříve, 

v ideálním případě jakmile to jeho zdravotní stav dovolí. Rodiče o tom musí zpravit 

orgán sociálně-právní ochrany dětí (§ 823 odst. 1 n. o. z.). V tomto případě (dítě již 

v péči budoucích osvojitelů je) není potřeba k počátku péče před osvojením dalšího 

rozhodnutí orgánu veřejné moci (§ 828 n. o. z.). Tříměsíční lhůta, během níž nezačne 

běžet péče před osvojením, je stanovena pro případné odvolání souhlasu rodičů 

dítěte. 

Než soud rozhodne o předání dítěte do péče před osvojením, provede šetření 

ohledně vzájemné vhodnosti dítěte a osvojitele (§ 827 n. o. z.). 

Zde zákon neposkytuje jednoznačné vodítko, zda soud provádí šetření i při 

rozhodnutí o svěření dítěte do péče budoucího osvojitele, která není péčí před 

osvojením, podle § 824 odst. 1 n. o. z. Mám však za to, že toto šetření musí být 

provedeno vždy, nejlépe právě před předáním dítěte do péče budoucích osvojitelů, 

ať podle § 824 odst. 1, či podle § 826 n. o. z. 
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Péče před osvojením musí trvat dostatečně dlouhou dobu, aby bylo možné 

přesvědčivě zjistit, že se mezi osvojitelem a dítětem vytvořil žádoucí vztah – nejméně 

však 6 měsíců. Během této doby je poručníkem dítěte orgán sociálně-právní ochrany 

dětí (§ 825 n. o. z.) a osvojitel má povinnosti a práva osoby, které bylo dítě svěřeno 

do péče podle § 953 až 957 (§ 829 odst. 1 n. o. z.). Případná stanovená vyživovací 

povinnost je pozastavena (§ 829 odst. 3 n. o. z.), neboť dítě je v péči budoucího 

osvojitele na jeho náklad (§ 829 odst. 1 n. o. z.). 

I nadále platí, že nelze rozhodnout o osvojení, dokud není rozhodnuto o 

návrhu na určení otcovství muže, který tvrdí, že je otcem dítěte, a nově i o návrhu na 

svěření dítěte do péče osoby, která tvrdí, že je blízkým příbuzným osvojovaného 

dítěte (§ 830 a 831 n. o. z.). 

 

Následky rozhodnutí o osvojení 

Důsledky osvojení pro osvojované dítě jsou v zásadě stejné jako dosud. Je 

upřesněno, že dítě osvojované společně manžely a manželem svého rodiče má 

postavení společného dítěte manželů, jinak má postavení dítěte osvojitele. 

Osvojením zanikají příbuzenské vztahy dítěte s jeho původní rodinou, samozřejmě 

s výjimkou situace, kdy bylo dítě osvojeno manželem svého rodiče. Nově je 

stanoveno, že bylo-li osvojeno dítě, které je samo rodičem, vztahují se účinky 

osvojení i na jeho dítě. 

Osvojitelé získávají rodičovskou zodpovědnost.  

V rozhodnutí o osvojení soud určí rovněž příjmení osvojence podle zásad 

uvedených v § 835 n. o. z. Zákoník řeší i nesouhlas osvojence, který má právo se 

vyslovit ke svému příjmení, s jeho změnou. Podle důvodové zprávy má toto právo 

od patnáctého roku věku. Jediná úprava, která toto zmiňuje, je v § 863 n. o. z., podle 

níž však má dítě mladší patnácti let právo se ke změně svého příjmení vyjádřit a dítě 

starší patnácti let s ní musí souhlasit. Nic tedy nebrání soudu, aby osvojované dítě 

vyslechl dle obecných předpisů, zda s novým příjmením souhlasí, nebo se uplatí 

regule § 835 odst. 2 n. o. z. 

 

Utajení osvojení 

Nově je možné, aby soud na návrh osvojence či osvojitele rozhodl, že osvojení 

a jeho okolnosti mají být utajeny před rodinou původu dítěte. Obdobná úprava platí 
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i pro utajení pokrevního rodiče a jeho souhlasu k osvojení. Je zde samozřejmě 

pojistka v případě ohrožení osvojovaného dítěte na zdraví či na životě. 

Nicméně tajnost bude zachována pouze do nabytí svéprávnosti osvojence, 

kterému vznikne právo se se spisem, který byl veden v řízení o jeho osvojení, 

seznámit. Toto právo podle mého názoru osvojenci vznikne i tehdy, nedošlo-li 

během řízení o osvojení k utajení dle § 837 n. o. z. (argument a maiori ad minus). 

 

Zrušení osvojení a readopce  

Nový zákoník upravuje odlišně od dosavadní úpravy zrušitelnost osvojení. Má 

se za to, že do tří let od rozhodnutí o osvojení je osvojení zrušitelné, jsou-li pro to 

důležité důvody. Po uplynutí tří let se osvojení stává nezrušitelným ex lege, což 

neplatí, je-li osvojení v rozporu se zákonem. Soud může na návrh osvojitele 

o nezrušitelnosti rozhodnout i dříve, je-li to v zájmu dítěte.  

Nově se stanoví, že majetková práva a povinnosti osvojence vzniklé před 

zrušením osvojení nejsou zrušením osvojení dotčeny.  

Opětovně lze osvojence osvojit ve výjimečných, zákonem taxativně 

vymezených případech. 

 

Osvojení zletilého 

Pro úplnost zmiňuji rovněž staronový institut osvojení zletilého. Nový 

občanský zákoník rozlišuje mezi osvojením, které je obdobou osvojení nezletilého 

(§ 847 n. o. z), a osvojením, které není obdobou osvojení nezletilého (§ 848 a násl. n. 

o. z.). Osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého, lze uskutečnit pouze 

při splnění nejméně jedné z podmínek uvedených v § 847 odst. 1 n. o. z., a zároveň 

to nesmí být v rozporu s odůvodněným zájmem jeho pokrevních rodičů.242 

Možnosti uplatnění tohoto institutu objasní zřejmě až aplikační praxe. 

 

                                                           

242 (1) Zletilého lze osvojit, jestliže 
a) přirozený sourozenec osvojovaného byl osvojen týmž osvojitelem, 
b) v době podání návrhu na osvojení byl osvojovaný nezletilý, 
c) osvojitel pečoval o osvojovaného jako o vlastního již v době jeho nezletilosti nebo 
d) osvojitel hodlá osvojit dítě svého manžela. 

(2) Zletilého nelze osvojit, jestliže by to bylo v rozporu s odůvodněným zájmem jeho pokrevních 
rodičů. 
(3) Ustanovení o osvojení nezletilého, včetně ustanovení o následcích osvojení, se použijí, s výjimkou § 
838 a 839, obdobně. 
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3.5. Řízení o povolení uzavřít manželství 

Řízení o povolení uzavřít manželství podle § 194 o. s. ř. je dalším z typicky 

nesporných řízení v rodinněprávních věcech. Je procesním protějškem ustanovení 

§ 13 a § 14 odst. 2 a 3 zák. o rod. Ustanovení § 14 odst. 2 a 3 zák. o rod. upravuje 

sňatečnou ne/způsobilost osob stižených duševní poruchou a osob omezených ve 

způsobilosti k právním úkonům, tedy osob zletilých, a proto se vzhledem k zaměření 

této práce na nezletilé nebudu těmito ustanoveními dále zabývat. Pokud bude chtít 

uzavřít manželství osoba mladší 18 let, která zároveň splňuje předpoklady pro 

aplikaci ustanovení § 14 odst. 2 a 3 zák. o rod., rozšíří se pouze okruh otázek, které 

bude nutno v řízení dokazovat – podmínky návrhu, okruh účastníků řízení ani 

náležitosti rozsudku se nemění. 

Podle § 13 zák. o rod. nezletilý sice zásadně nemůže uzavřít manželství, soud 

však může výjimečně z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému 

staršímu šestnácti let, je-li to v souladu se společenským účelem manželství. Bez 

tohoto povolení soudu je manželství uzavřeno neplatně. Neplatnost může prohlásit 

soud i bez návrhu. Neplatně uzavřené manželství se stane platným, jestliže ještě před 

výrokem soudu o prohlášení manželství za neplatné nezletilý manžel dovrší osmnácti 

let věku, nebo jestliže manželka otěhotněla.  

Povolení je koncipováno jako výjimka z obecného pravidla, je vázáno na 

existenci důležitých důvodů, které svědčí ve prospěch uzavření manželství i před 

obecnou věkovou hranicí osmnácti let. Tyto důvody musí být posuzovány v zájmu 

nezletilého, nikoliv jiných osob. Soud vždy posuzuje nejlepší zájem nezletilého dítěte 

s ohledem na čl. 3 ÚPD a jeho právo na rodinný život ve smyslu čl. 8 Evropské 

úmluvy. 

Chtějí-li uzavřít manželství dva nezletilí starší šestnácti let (a zákon to 

nevylučuje), posoudí soud nejlepší zájem jednoho každého z navrhovatelů. 

Uzavře-li nezletilý manželství bez povolení soudu, rozlišují se tyto situace:  

a) je-li nezletilý mladší 16 let, manželství nevznikne, jedná se o tzv. manželství 

neexistující, zdánlivé, či putativní (§ 17a odst. 2 zák. o rod.). Takový akt nepůsobí 

žádné důsledky. Soud by mohl prohlásit, že zde manželství není, na základě návrhu 

podaného podle § 80 písm. a) o. s. ř.; 

b) je-li nezletilý starší 16 let, manželství sice vznikne, ale soud je povinen 

vyslovit neplatnost manželství i bez návrhu (§ 13 odst. 1 zák. o rod.). Po prohlášení 
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manželství za neplatné se má za to, že nikdy nebylo uzavřeno (§ 17 odst. 1 zák. o 

rod.). Osoby neplatně sezdané jsou tedy považovány za svobodné, nezletilý nenabyl 

sňatkem zletilosti atd. Práva a povinnosti ke společným dětem a majetkové poměry 

po prohlášení manželství za neplatné se řídí právní úpravou těchto práv a povinností 

po rozvodu manželství; 

c) je-li nezletilý starší 16 let a před prohlášením manželství za neplatné dovršil 

18 let, nebo manželka otěhotněla, řízení o prohlášení manželství za neplatné se 

nezahájí, případně se zastaví, bylo-li zahájeno (§ 13 odst. 2 zák. o rod.). Uvedenými 

právními skutečnostmi dochází k tzv. konvalidaci neboli zhojení vad, kterými 

manželství trpělo. Jak by se řešila situace, kdy soud sice rozhodl o prohlášení 

manželství za neplatné, manželka však již byla v té době těhotná, ale dosud o tom 

nevěděla? Zákonná dikce („otěhotněla“) pregnantně vyjadřuje, který okamžik je 

rozhodný pro splnění podmínky konvalidace: není to tedy okamžik, kdy svůj stav 

manželka zjistila. Podle mého názoru by bylo potřeba tuto situaci řešit podáním 

opravného prostředku (odvolání dle § 201 o. s. ř.) s tím, že se vyskytla nová 

skutečnost, která nebyla dosud uplatněna – § 205 odst. 2 písm. f). Omezení 

odvolacích důvodů podle § 205a odst. 1 se zde neuplatní, neboť jde o věc uvedenou 

v § 120 odst. 2 (§ 205a odst. 2 o. s. ř.). Ustanovení o změně poměrů (§ 163 o. s. ř.) 

nelze v tomto řízení aplikovat. Toto řešení však nelze použít, zjistí-li manželka 

těhotenství až po uplynutí odvolací lhůty. 

 

Návrh na zahájení řízení 

Návrh na zahájení řízení je oprávněn podat pouze nezletilý starší šestnácti let. 

Z judikatury vyplývá, že nezletilý musí dovršit věk šestnácti let již v okamžiku podání 

návrhu. Podá-li návrh na zahájení řízení osoba mladší šestnácti let, soud ji vede 

poučením podle § 5 o. s. ř. k tomu, aby návrh vzala zpět, jinak ho musí zamítnout.243 

Pro účely tohoto řízení je nezletilý navrhovatel procesně způsobilý ex lege, soud mu 

neustanovuje opatrovníka, naopak nezletilý sám může pověřit zastupováním svého 

zástupce či advokáta. V návrhu musí nezletilý označit snoubence, se kterým hodlá 

uzavřít manželství. 

 

 

                                                           

243 R 30/1976. 
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Účastníci řízení a jejich výslech, rozhodnutí soudu 

Účastníci řízení jsou určeni podle druhé definice účastenství, podle níž jsou 

účastníky řízení navrhovatel a ti, které zákon za účastníky označuje (§ 94 odst. 2 o. s. 

ř.) – zde jsou jimi navrhovatel a zákonní zástupci navrhovatele. Snoubenec, s nímž 

nezletilý hodlá zavřít manželství, je v řízení vyslechnut jako svědek. Jeho výslech je 

obligatorní, bez něj nelze v řízení rozhodnout.  

Soud je povinen vyslechnout i nezletilého navrhovatele, přičemž zákon určuje 

okolnosti a obsah výslechu: navrhovatel musí být vyslechnut v nepřítomnosti jiných 

osob o tom, zda skutečně chce vstoupit do manželství. Soud tedy vede výslech 

odděleně od ostatních osob jinak zúčastněných na řízení (ostatních účastníků, 

svědků, soudních osob, veřejnosti). Cílem tohoto ustanovení je umožnit nezletilému, 

aby soudu sdělil svůj skutečný, svobodný názor na plánovaný sňatek, a poskytnout 

mu tak ochranu před případným nátlakem zákonných zástupců či snoubence. Soud 

se při výslechu zaměřuje na celkovou vyspělost nezletilého, jeho osobní, rodinné a 

majetkové poměry, aby zjistil, zda je nezletilý schopen nabýt práva a povinnosti 

související s uzavřením manželství. Je totiž potřeba mít na paměti, že uzavřením 

manželství nabývá nezletilý nupturient rovněž zletilosti, a tedy plné způsobilosti 

k právním úkonům, a případně rodičovskou zodpovědnost k dítěti, které se může do 

manželství narodit. 

V rozsudku soud vyslovuje povolení k uzavření manželství, přičemž osoba, 

s níž má být manželství uzavřeno, musí být přesně označena (§ 194 odst. 2 o. s. ř.).  

 

Právní úprava v novém občanském zákoníku a věcném záměru zákona 

o nesporném řízení soudním 

Nový občanský zákoník vychází z dosavadní úpravy sňatečné způsobilosti, 

reflektuje však novou možnost emancipace osoby starší šestnácti let a jako zákonnou 

překážku uzavření manželství stanoví nezletilost a kumulativně nedosažení plné 

svéprávnosti. Osoba starší šestnácti let, která byla emancipována podle § 37 n. o. z., 

může uzavřít manželství bez dalšího.  

Mezi okolnosti způsobující neexistenci manželství již napříště nepatří 

nedostatek věku (§ 677 n. o. z. a contrario). Nelze prohlásit za neplatné manželství, 

pokud bylo uzavřeno nezletilým, který není plně svéprávný, a bylo počato dítě, které 

se narodilo živé (§ 683 n. o. z.). Nová úprava tak doplňuje podmínku konvalidace 



151 

 

neplatného manželství o to, že dítě se musí narodit živé. Zůstává nadále 

nezodpovězena moje výše položená otázka, jak se bude procesně řešit situace, kdy 

manželka je těhotná již v okamžiku prohlášení manželství za neplatné, ale dosud to 

neví. Mnou navrhované řešení (uvedené výše) však v kontextu nové právní úpravy 

otevírá otázku další: prokáže-li manželka probíhající těhotenství v rámci odvolacího 

řízení, bude muset soud s rozhodnutím počkat až do porodu dítěte? Ze znění zákona 

vyplývá, že ano. Stejně tak jako bude muset vyčkat porodu dítěte soud prvého 

stupně rozhodující o návrhu na prohlášení manželství za neplatné, jemuž bylo 

probíhající těhotenství notifikováno.  

Řízení o povolení uzavřít manželství není výslovně zmíněno ve věcném 

záměru z. n. ř., předpokládám tedy, že s ním autoři věcného záměru počítají ve 

zvláštních řízeních (upravených v části druhé hlavě páté), která budou zahrnovat 

všechna ostatní řízení, která jsou nyní upravena v občanském soudním řádu, nejsou 

zahrnuta v žádné z hlav předcházejících této hlavě páté a nebudou upravena 

zvláštním zákonem. Vzhledem k určitým specifikům tohoto řízení (procesní 

způsobilost nezletilého navrhovatele, nepřítomnost jiných osob při výslechu 

nezletilého navrhovatele) se však domnívám, že by i nadále mělo být upraveno 

samostatně, a to v části druhé, hlavě první, dílu pátém, který nese název Řízení ve 

věcech nezletilých. 

 

3.6. Řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních 

únosů 

Mezinárodní únosy dětí jsou velmi závažným negativním jevem současné 

společnosti, který se citelně dotýká zájmů dítěte, a klade tak zvýšené nároky na 

rychlost jeho soudního řešení. Problému si všímá i Úmluva o právech dítěte a jeho 

význam podtrhuje i přijetí speciální mezinárodní i unijní úpravy. Podle ustanovení 

Úmluvy o právech dítěte má dítě právo na péči svých rodičů (čl. 7) a zásadně od nich 

nesmí být odděleno proti jejich vůli (čl. 9). Státy-smluvní strany Úmluvy mají činit 

opatření k potírání nezákonného přemísťování dětí do zahraničí a jejich nevracení 

zpět, zejména uzavíráním dohod a přístupem k již existujícím dohodám (čl. 11). 

Konkrétní mezinárodněprávní pravidla pro řešení této situace stanoví Úmluva o 

občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, která byla přijata v Haagu 

v roce 1980 (v této podkapitole dále jen „Úmluva“). Pro Českou republiku však 
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vstoupila v platnost až v roce 1998. V českém právním řádu má postavení úmluvy 

podle čl. 10 Ústavy: je tedy přímo aplikovatelná a má přednost před zákonem, 

stanoví-li něco jiného.244 Na unijní úrovni bylo přijato nařízení Rady (ES) č. 

2201/2003 o soudní příslušnosti a uznání a výkonu rozsudků ve věcech manželských 

a ve věcech rodičovské odpovědnosti (nařízení Brusel IIa, nazývané též Brusel IIbis), 

které má aplikační přednost. Vztah mezi nařízením a Úmluvou je řešen v čl. 60 

nařízení tak, že ve věcech upravených nařízením má nařízení ve vztazích mezi 

členskými státy EU přednost před Úmluvou. Nicméně Úmluva má být v případech 

neoprávněného odebrání nebo zadržení nadále používána (srov. bod 17 preambule 

s odkazem na čl. 11 nařízení). Nařízení obsahuje v některých směrech přísnější 

úpravu než Haagská úmluva (např. čl. 11 odst. 2 až 5). Cíl obou norem je však stejný: 

bezodkladné navrácení dítěte, které bylo protiprávně přemístěno nebo zadrženo, 

respektování práv dítěte týkajících se péče o dítě a styku s ním v ostatních státech. 

Pokud se má naplnit účel Úmluvy, je potřeba postupovat nanejvýše rychle a 

bezodkladně, navrácení má proběhnout nejlépe na základě dobrovolnosti (čl. 10 

Úmluvy). 

Jak uvádí Z. Králíčková, oba instrumenty vychází ze zásady, že nikdo nesmí 

těžit ze svého protiprávního jednání, a svá ustanovení koncipují na principu 

předcházení svépomoci, resp. ochrany dětí před negativními důsledky realizace 

svépomoci.245 

Pojem mezinárodního únosu nelze vykládat v intencích trestněprávní 

terminologie, nejedná se o únos ve smyslu trestněprávním. 

Česká právní úprava řízení o navrácení dítěte byla po určitou dobu velice kusá 

– řízení bylo zařazeno do § 176 mezi ostatní nesporná řízení ve věcech péče o 

nezletilé. Soudy však nepřistupovaly k rozhodování o navrácení dítěte v případě, že 

bylo dítě protiprávně přemístěno do jiného státu, s náležitou pečlivostí a rychlostí.246 

                                                           

244 Vzhledem k tomu, že Úmluva je v současné době předmětem výkladu již osmdesáti členských států, 
vznikla za dobu její existence rozsáhlá sbírka judikatury. Stálou komisí Haagské konference byla proto 
vytvořena databáze judikatury týkající se Úmluvy – INCADAT (International Child Abduction Database). 
Účelem je zpřístupnit veřejnosti většinu důležitých rozhodnutí vydaných národními soudy signatářských 
států. Viz Dostálová, S.: Databáze judikatury mezinárodních únosů dětí INCADAT. Právo a rodina 
6/2008, s. 1. 
245 Králíčková, Z. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 1436. 
246 Wilk, A.: Mezinárodní únosy dětí. Právo a rodina 2/2007, s. 19. A. Wilk označil za největší komplikaci 
právě nedostatečně rychlý a nepružný postup českých soudů a správních orgánů při řešení mezinárodních 
únosů dítěte. 
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Příčina byla spatřována právě v nedostatečné procesní úpravě tohoto řízení, proto 

byla přijata novela o. s. ř. č. 295/2008 Sb., která do části třetí hlavy páté občanského 

soudního řádu vložila nový druh řízení o navrácení dítěte ve věcech mezinárodních 

únosů dětí (§ 193a–193e). Nová právní úprava však od samého počátku vyvolává 

diskusi v odborné literatuře,247 pokud jde o její povahu a s tím související zásady 

uplatňované v tomto řízení. Důvodová zpráva sice uvádí, že se jedná o zvláštní typ 

řízení, který v sobě zahrnuje prvky řízení sporného i nesporného, řízení však 

výslovně označuje za sporné. Pak je ovšem s podivem, že bylo zařazeno mezi řízení 

nesporná a bylo ponecháno ve výčtu nesporných řízení obsaženém v § 176 odst. 1 a 

3. Judikatura vyšších soudů existuje pouze k předchozí právní úpravě, kdy bylo řízení 

o navrácení dítěte součástí péče o nezletilé obsažené v § 176, a tenduje spíše k pojetí 

tohoto řízení jako sporného.248 

Komentářová literatura se přiklání k závěru, že se jedná o nesporné řízení.249 

Považuji za důležité zdůraznit, že se v probíraném řízení nikdy nejedná o 

výchově či o úpravě styku, ale pouze o navrácení dítěte do státu jeho obvyklého 

bydliště. 

Nyní popíšu aktuální právní úpravu a na závěr provedu její zhodnocení. 

 

Výlučná místní příslušnost 

V řízení o navrácení dítěte se aplikuje výlučná místní příslušnost, která se řídí 

sídlem Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí [§ 88 písm. q)]. Místně příslušný 

pro řízení v prvním stupni bude tedy Městský soud v Brně, pro odvolání Krajský 

soud v Brně. Důvodem této právní úpravy byla potřeba specializace soudců, která 

povede k rychlejšímu a kvalitnějšímu rozhodování a zabrání sporům o místní 

příslušnost.250 

 
                                                           

247 Např. Šínová, R.: Několik úvah k řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů 
dětí. In Pocta Sentě Radvanové, Sedlák, P., Lang, P.: Malicherný (ne)spor. In Šínová, R. a kol.: Řízení ve 
věcech rodinněprávních, s. 266 a násl., Janočková, M., Sedlák, P.: Povaha řízení dle ustanovení § 193a a 
násl. o. s. ř. Právní fórum 7/2009, s. 287 a násl. 
248 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2006, sp. zn. 30 Cdo 1931/2006, rozhodnutí 
téhož soudu ze dne 20. 6. 2007, čj. 30 Cdo 474/2007, nález Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2000, sp. zn. 
III. ÚS 440/2000. 
249 Šínová, R. In David, L., Ištvánek, F., a kol.: OSŘ komentář, s. 988; Králíčková In Drápal, L., Bureš, J. a 
kol.: OSŘ komentář, s. 1439. 
250 Novotná, V.: Novela občanského soudního řádu a spolupráce soudů a orgánů sociálně-právní ochrany 
dětí při výkonu rozhodnutí o výchově. Právo a rodina 11/2008, s. 1 a násl. 
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Účastníci řízení 

Účastníky řízení jsou podle § 193a žalobce, žalovaný a dítě. Bez ohledu na 

použité pojmy je použita definice účastníků řízení podle § 94 odst. 2, jak uvádí 

důvodová zpráva. Žalobcem je rodič nebo jiná osoba (včetně právnické), jejichž 

právo na péči o dítě, které bylo vykonáváno podle právního řádu státu, v němž dítě 

mělo svůj obvyklý pobyt bezprostředně před přemístěním nebo zadržením, bylo 

porušeno. Žalovaným je ten, kdo právo žalobce uvedené v předchozí větě porušuje. 

Je-li rodič dítěte nezletilý starší 16 let, má v tomto řízení procesní způsobilost. U 

rodiče mladšího 16 let bude uplatněn § 23. 

Ačkoliv použitá terminologie ukazuje spíše na řízení sporné, nelze nevidět, že 

toto pojetí by narušilo koncepci účastenství sporného řízení, podle níž je řízení 

sporem o právo mezi dvěma stranami s protichůdnými zájmy. Podle R. Šínové tak 

norma vychází z materiálního pojetí účastenství, tj. účastenství založeného na 

postavení účastníka ve sféře hmotného práva, které je typické pro řízení nesporné, 

nikoliv sporné. Největším problémem pro akceptování faktu, že se jedná o řízení 

sporné, je existence účastníka řízení, který nestojí ani na jedné straně sporu, a to 

dítěte. Závěr o tom, že dítě stojí na straně žalobce, není možné přijmout.251 Podle 

mého názoru právě existence třetí strany řízení-nezletilého dítěte vylučuje celkové 

pojetí dotčeného řízení jako řízení sporného, ačkoliv jinak řízení obsahuje bezesporu 

několik prvků řízení sporného, jak bude dále uvedeno. Úmluva se vztahuje pouze na 

děti mladší šestnácti let, proto i použitelnost vnitrostátní úpravy bude omezena touto 

věkovou hranicí. 

Nesporný charakter řízení dotváří také možnost státního zastupitelství vstoupit 

do řízení o navrácení dítěte [§ 35 odst. 1 písm. o)], zejména za účelem posílení 

spolupráce civilního soudu s orgány činnými v trestním řízení a za účelem dohledu 

nad pohybem nezletilého dítěte na území České republiky.252 Státní zastupitelství je 

podle § 35 odst. 2 oprávněno ke všem úkonům, které může vykonat účastník řízení, 

pokud nejde o úkony, které může vykonat pouze účastník právního vztahu (nebude 

moci se tedy např. smířit s únosem apod.).  

 

                                                           

251 Šínová, R.: Několik úvah k řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí. In 
Pocta Sentě Radvanové. 
252 Novotná, V.: Novela občanského soudního řádu a spolupráce soudů a orgánů sociálně-právní ochrany 
dětí při výkonu rozhodnutí o výchově. Právo a rodina 11/2008, s. 1. 
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Návrh na zahájení řízení 

Řízení o navrácení dítěte je výlučně návrhové (srov. § 193a odst. 1 věta první). 

Zákon používá většinou pojem návrhu, pouze v § 193d odst. 3 používá pojmu 

žaloby. Tato nedůslednost zákonodárce jenom prohlubuje nejasnost o pravé povaze 

celého řízení. Z povahy věci vyplývá, že návrh na navrácení dítěte podává žalobce. 

Náležitosti návrhu vyplývají z § 79 o. s. ř. a z čl. 8 Úmluvy. 

 

Předběžná opatření k zajištění podmínek pro navrácení dítěte 

Soud činí i bez návrhu vhodná opatření k zajištění podmínek pro navrácení 

dítěte (§ 193c). Činí tak formou předběžných opatření (výslovný odkaz na § 74), 

které jsou příkladmo vypočteny: soudní dohled nad pohybem dítěte na území státu, 

zabránění dítěti opustit území státu bez souhlasu soudu, zabránění narušení 

osobních vazeb mezi dítětem a žalobcem. Úkolem soudu je především zjistit místo 

pobytu dítěte a ve spolupráci s orgány státní správy vyloučit možnost jeho skrývání 

či vycestování, a to s ohledem na okolnosti případu a zásadu proporcionality.253 

O přijetí vhodných opatření soud rozhoduje bezodkladně, zpravidla bez slyšení 

účastníků (§ 193c odst. 3). Soud na návrh žalobce rozhodne též o prozatímní úpravě 

styku žalobce s dítětem, osvědčí-li žalobce právo na péči o dítě (§ 193c odst. 2). Ze 

znění zákona vyplývá, že pokud má soud toto právo osvědčeno, je povinen o styku 

rozhodnout. Vzhledem k zařazení odstavce 3 až za odstavec 2 lze usuzovat, že též o 

návrhu žalobce na úpravu styku soud rozhodne bezodkladně a bez slyšení účastníků. 

 

Instituty zajišťující rychlost řízení 

Lhůty  

Prioritou tohoto řízení v zájmu ochrany práv protiprávně přemístěného nebo 

zadržovaného dítěte a žalobce je rychlost, související právní předpisy proto stanoví 

velmi krátké lhůty. K dosažení rychlosti řízení přispívá zákon také institutem tzv. 

kvalifikované výzvy, která je upravena v § 193d a představuje další prvek typický pro 

sporné řízení. Soud je povinen do tří dnů od zahájení řízení usnesením uložit 

žalovanému, aby se ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení ve věci písemně 

vyjádřil a v případě, že s návrhem na navrácení dítěte nesouhlasí, aby ve svém 

vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, připojil listinné 

                                                           

253 Králíčková, Z. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 1447. 
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důkazy, jichž se dovolává, a označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Žalobce se 

může také vzdát práva účasti na projednání věci. Součástí usnesení musí být i 

poučení o následcích pasivity žalovaného. Doručuje se do vlastních rukou, náhradní 

doručení je vyloučeno. Zákon výslovně stanoví, že usnesení nesmí být žalovanému 

doručeno dříve než žaloba. Toto pravidlo podle mého názoru nebrání doručení 

žaloby a usnesení v rámci jedné zásilky – za účelem urychlení postupu ve věci. 

 

Fikce vzdání se práva účasti na projednání věci 

V odstavci 3 § 193d vytváří zákon v případě pasivity žalovaného fikci vzdání se 

práva účasti na projednání věci a neexistence námitek proti návrhu na navrácení 

dítěte. Podmínkou uplatnění fikce je, že se žalovaný bez vážného důvodu ve 

stanovené lhůtě nevyjádří ani soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, a byl 

o následcích své nečinnosti v usnesení poučen. Uplatnění fikce však znamená pouze 

to, že soud může rozhodovat bez nařízení jednání, nikoliv automaticky ve prospěch 

žalobce. Je potřeba mít stále na paměti, že se nejedná pouze o spor mezi žalobcem a 

žalovaným, ale je zde ještě další účastník řízení, na jehož práva musí soud brát ohled 

především, a to je nezletilé dítě.  

 

Možnost rozhodnutí bez jednání 

Dalším výrazem snahy právní úpravy o rychlost řízení o navrácení dítěte je, že 

v něm není potřeba nařizovat jednání, pokud jsou splněny variantně tyto podmínky: 

jestliže lze uplatnit fikci absence námitek žalovaného upravenou v § 193d, nebo soud 

usoudí, že lze ve věci rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných 

důkazů a účastníci se práva účasti na projednání vzdali, popřípadě s rozhodnutím 

věci bez nařízení jednání souhlasí, nebo má-li se za to, že se účastníci účasti na 

projednání věci vzdali, nebo že s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí – 

tedy nastoupí fikce neexistence námitek k postupu a vedení řízení podle § 101 odst. 

4 (§ 193e odst. 1). Snaha zákonodárce řízení co nejvíce urychlit byla jistě vedena 

dobrým úmyslem, ovšem v případě tak choulostivé otázky, jakou mezinárodní únos 

bezesporu je, nelze přistoupit na možnost, že by soud rozhodl pouze na základě 

listinných důkazů, bez nařízení jednání. Předpokládám, že tato situace nastane 

opravdu jen výjimečně. Soud by měl v každém případě alespoň vyslechnout nezletilé 

dítě, kterému právo na informace a právo být slyšeno zaručují čl. 12 ÚPD, čl. 3 
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EÚVPD a § 100 odst. 4 o. s. ř. V rámci úpravy samotného řízení o navrácení dítěte 

je třeba vyzdvihnout čl. 13 Úmluvy, podle něhož se musí zjistit, zda dítě souhlasí, či 

nesouhlasí s návratem a dosáhlo věku a stupně vyspělosti, v němž je vhodné přihlížet 

k jeho stanoviskům, a čl. 11 odst. 2 nařízení, podle něhož se zajistí dítěti během 

řízení možnost být vyslechnuto, pokud se to nejeví jako nevhodné vzhledem k jeho 

věku nebo stupni vyspělosti. Lze tedy připustit rozhodnutí soudu bez nařízení 

jednání pouze v případě dětí předškolního věku, u nichž je pravděpodobné, že jejich 

výslech nepřipadá do úvahy. Podle mého názoru by však měl dát za dítě i v tomto 

případě souhlas s vydáním rozhodnutí bez nařízení jednání jeho opatrovník, tedy 

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. 

 

Dokazování 

Všechny spory o právní povaze řízení o navrácení dítěte jsou protknuty 

otázkou, zda se při dokazování uplatní zásada vyšetřovací, či projednací. Z důvodu 

požadované rychlosti vyřízení věci je zřejmě nutno rezignovat na uplatnění zásady 

vyšetřovací, ač v její prospěch jasně hovoří účast nezletilého dítěte v řízení. Lze 

souhlasit s M. Janočkovou a P. Sedlákem, kteří nabízejí určitý kompromis v podobě 

aplikace § 120 odst. 3 o. s. ř., který upravuje důkazní povinnost v řízeních sporných. 

Toto ustanovení však umožňuje soudu aplikovat korektiv zjišťování, co je v zájmu 

dítěte, jelikož opravňuje soud provést i další důkazy než navržené účastníky 

v případě, že je to třeba k řádnému zjištění skutkového stavu.254 K tomuto řešení 

dospěly vyšší soudy již v judikatuře k předchozí úpravě, kdy soudy aplikovaly 

Úmluvu jen na základě § 176 o. s. ř.255 Úmluva nařizuje soudu přihlédnout při 

                                                           

254 Janočková, M., Sedlák, P.: Povaha řízení dle ustanovení § 193a a násl. o. s. ř. Právní fórum 7/2009, s. 
280. 
255 Např. v rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2006, sp. zn. 30 Cdo 1931/2006 se uvádí: 
„Přestože matka v těchto ohledech sice rozhodné skutečnosti tvrdila, avšak k jejich prokázání navrhovala 
důkazy až v odvolacím řízení, bylo již na soudu prvního stupně, aby ji o povinnosti důkazní náležitě 
poučil (§ 118a odst. 3 o. s. ř.), což v daném případě … neučinil, a ro odvolací soud proto nepřicházel 
v úvahu jiný postup, než kasace rozhodnutí soudu prvního stupně, na němž bylo, aby provedl i další 
důkazy účastníky nenavržené (§ 120 odst. 3 o. s. ř.) … .“ 
Taktéž Ústavní soud se přiklonil k aplikaci § 120 odst. 3 (nález Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2000, sp. 
zn. III. ÚS 440/2000): 
„Jakkoli naznačenému hodnocení tohoto důkazu, spojenému s očividnou rezervou vůči němu, nelze 
odvolacímu soudu vytýkat zásadní pochybení (§ 132 o. s. ř.), přece jen, podle přesvědčení 
Ústavního soudu, měl jej takto provedený důkaz vést k úvaze, zda otázku psychické vyspělosti nezletilé, a 
odvozeně její schopnosti vyjádřit se k návratu do domácnosti otce, nelze objasnit jiným, 
soudem ustanoveným, znalcem, jenž by vhodně soudem položenými otázkami byl veden k odbornému 
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posuzování okolností svědčících nenavrácení dítěte k informacím týkajícím se 

sociálního postavení dítěte poskytnutým orgánem obvyklého bydliště dítěte (čl. 13 

poslední odstavec Úmluvy). Bude se pravděpodobně jednat o důkaz, který si soud 

od příslušného orgánu vyžádá sám. 

 

Přerušení řízení a prominutí zmeškání lhůty 

V zájmu rychlosti a plynulosti řízení zákon rovněž zásadně zakazuje přerušit 

řízení z důvodů uvedených v části třetí o. s. ř. a prominout zmeškání lhůty. Důvodů 

pro přerušení řízení občanský soudní řád upravuje několikero, avšak v § 193b odst. 3 

je jako výjimka uveden pouze jediný: soud rozhodl, že požádá Soudní dvůr 

Evropských společenství o rozhodnutí o předběžné otázce [§ 109 odst. 1 psím. d)]. 

 

Lhůta pro vydání rozhodnutí 

Soud je povinen vydat rozhodnutí do šesti týdnů od podání návrhu. Výjimkou 

jsou důvody zvláštního zřetele hodné. Jakékoliv prodlevy nad stanovenou lhůtu musí 

soud v odůvodnění rozhodnutí zdůvodnit (čl. 11 Úmluvy, čl. 11 odst. 3 nařízení, 

§ 193e odst. 2 o. s. ř.). 

 

Rozhodnutí 

Soud v řízení rozhoduje rozsudkem ve věci samé, v ostatních věcech 

usnesením (§ 193b odst. 1 a 2). Zde zákonodárce částečně opakuje úpravu 

obsaženou již v ustanovení § 176 odst. 1 a 2, když v § 176 odst. 1 je řízení o 

navrácení dítěte rovněž uvedeno. 

Účelem řízení pravidelně je, aby soud nařídil navrácení dítěte. Vyplývá to 

především z čl. 12 Úmluvy, který zavazuje příslušný orgán smluvního státu, aby 

nařídil bezodkladné navrácení dítěte za kumulativního splnění těchto dvou 

podmínek: 

 bylo-li dítě protiprávně přemístěno nebo zadrženo (viz čl. 3 Úmluvy) a  

 v den zahájení řízení před příslušným orgánem smluvního státu, v němž dítě 

je, uplynulo období kratší jednoho roku ode dne protiprávního přemístění 

nebo zdržení. 

                                                                                                                                                                     

posouzení materie spojené s eliminujícími důvody plynoucími z čl. 13 [písm. a) a následujícího odstavce] 
Úmluvy (§ 120 odst. 3 o. s. ř.).“ 
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I z tohoto pravidla existuje výjimka: Navrácení dítěte se nařídí i po zahájení 

řízení po uplynutí jednoho roku od únosu, neprokáže-li se, že se dítě sžilo se svým 

novým prostředím. Úmluva tím dává jasně najevo, že prioritou právní úpravy je 

zajistit dítěti stálé rodinné prostředí, nikoliv prosazovat práva žalobce za každou 

cenu. Což může být dalším argumentem v diskursu o právní povaze probíraného 

řízení ve prospěch řízení nesporného. 

Pokud soud nařídí navrácení dítěte, musí v rozsudku účastníky poučit o 

možnosti výkonu rozhodnutí odnětím dítěte (§ 193e odst. 4). Pro výkon rozhodnutí 

ve věcech navrácení dítěte se použijí ustanovení § 272 a násl. o. s. ř., která navrácení 

dítěte výslovně zmiňují. Není jasné, proč v § 193e odst. 4 není do poučovací 

povinnosti soudu zahrnuta i možnost ukládání pokut, když § 272 v odstavci 2 a § 

273 v odstavci 1 s tímto prvním krokem při výkonu rozhodnutí výslovně počítá. 

Nutno podotknout, že poučovací povinnost soudu ohledně hrozby ukládání pokut a 

odnětí dítěte je upravena také v § 176 odst. 3. Pak ovšem není jasné zdvojení této 

povinnosti soudu v obou ustanoveních. 

Jak správně uvádí Z. Králíčková, účastníci by měli být informováni i o zákonné 

předběžné vykonatelnosti rozsudku o navrácení dítěte [§ 162 odst. 1 písm. b)].256  

Právní úprava umožňuje soudu, aby v rozhodnutí podmínil nebo podmíněně 

odložil navrácení dítěte, a to splněním přiměřených záruk žalobcem, nebo vydáním 

rozhodnutí anebo učiněním jiných opatření orgány státu, do něhož má být dítě 

navráceno (§ 193e odst. 3). Ze strany žalobce může jít např. o zajištění financování 

cesty uneseného dítě zpět do místa obvyklého bydliště za doprovodu únosce. Ze 

strany státu, do něhož má být dítě navráceno, může jít o záruku, že rodič-únosce 

nebude trestně stíhán, že dítě nebude odňato z jeho péče, že soud rozhodne o 

svěření dítěte do péče atd. Podle důvodové zprávy se zde mají uplatňovat tzv. mirror 

orders (vzájemně si odpovídající rozhodnutí). Při přímé mezinárodní spolupráci mezi 

soudci je potřeba vyzdvihnout úlohu styčného soudce (Liaison Judge, Hague 

Network Judge), který svou konzultační a zprostředkovací činností významně 

napomáhá aplikaci Úmluvy.257 Právě na základě takovéto mnohdy méně 

formalizované komunikace dochází k vydávání tzv. zrcadlových rozhodnutí, tj. 

rozhodnutí s obdobným obsahem v různých státech.  
                                                           

256 Králíčková, Z. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 1453. 
257 Podrobně o styčném soudci pojednává Ptáček, L: Styčný soudce ve věcech rodinného práva. Právo a 
rodina 9/2008, s. 1. 
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Soud má také možnost navrácení dítěte odmítnout. Je to výjimka ze zásady, že 

soud bezodkladně nařídí navrácení dítěte (čl. 12 Úmluvy). Soud není povinen nařídit 

navrácení dítěte (čl. 13 Úmluvy), jestliže žalovaný prokáže, že žalobce ve skutečnosti 

nevykonával právo péče o dítě v době přemístění nebo zadržení nebo s ním souhlasil 

nebo se s ním smířil, nebo je vážné nebezpečí, že návrat by dítě vystavil fyzické nebo 

duševní újmě nebo je jinak dostal do nesnesitelné situace. Soud může také 

odmítnout nařídit navrácení dítěte, které s tím nesouhlasí a dosáhlo věku a stupně 

vyspělosti, v němž je vhodné přihlížet k jeho stanoviskům. Konečně soud může 

navrácení dítěte odmítnout, kdyby to nedovolovaly základní zásady o ochraně 

lidských práv a základních svobod (čl. 20 Úmluvy) – toto ustanovení lze považovat 

za výhradu veřejného pořádku.258 Soud při posuzování uvedených důvodů musí 

přihlédnout k informacím, které ohledně sociálního postavení dítěte poskytly orgány 

státu obvyklého bydliště dítěte. 

Nařízení působí ještě striktněji. Uvedené výjimky nedovoluje použít, pokud se 

prokáže, že byla přijata vhodná opatření k zajištění ochrany dítěte po jeho navrácení, 

a pokud žalobce nedostal příležitost být vyslechnut (čl. 11 odst. 4 a 5).  

Jak již bylo řečeno, rozsudek ve věci navrácení dítěte je ze zákona předběžně 

vykonatelný [§ 162 odst. 1 písm. b)]. To znamená, že ho lze vykonat od okamžiku 

jeho doručení žalovanému. Zároveň však zákon upravuje možnost odvolacího soudu 

odložit předběžnou vykonatelnost, pokud k navrácení dítěte dosud nedošlo (§ 211b). 

V současnosti je podání dovolání ve věci navrácení dítěte výslovně vyloučeno 

ustanovením § 237 odst. 2 písm. b). Zároveň je vyloučeno podání žaloby na obnovu 

řízení a pro zmatečnost (§ 193b odst. 3). Vyloučení mimořádných opravných 

prostředků je odůvodněno kategorickým požadavkem na rychlost vydání 

rozhodnutí.  

 

Výkon rozhodnutí 

Jakkoliv je povaha řízení o navrácení dítěte nejasná, výkon rozhodnutí je veden 

již zcela podle zásad ovládajících řízení nesporné. Cílem je rozhodnutí provést rychle 

a zároveň chránit práva nezletilého dítěte. Právní úpravu poskytují ustanovení § 272 

a 273 o. s. ř.  

                                                           

258 Viz Králíčková, Z. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 1444. 
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Soud může řízení zahájit na návrh i bez návrhu, z úřední povinnosti. Je-li 

návrh podán, není jím soud vázán. Okruh účastníků je výslovně určen podle tzv. 

třetí definice (§ 94 odst. 1) – jsou jimi ti, o jejichž právech a povinnostech se při 

výkonu rozhodnutí jedná. Ve většině případů to budou účastníci řízení ve věci samé, 

tedy žalobce, žalovaný (případně jiná osoba, u níž dítě je) a nezletilé dítě.  

Místní příslušnost vykonávacího soudu je stanovena jako výlučná, ovšem 

dvojím způsobem: podle § 88 písm. c), a v části věty za středníkem podle § 88 písm. 

q) [ačkoliv výslovný zákonný odkaz v § 273 odst. 7 zní na § 88 písm. p)], stejně jako 

u soudu nalézacího. Zákonodárce zde opakuje zdvojení právní úpravy, kdy řízení o 

navrácení dítěte uvádí na více místech v podobných souvislostech (např. 176 odst. 1 

versus § 193b odst. 1). Vzhledem k tomu, že ustanovení bylo v této podobě přijato 

jedním předpisem (nelze tedy uplatnit kritérium lex posterior derogat priori) a důvodová 

zpráva o důvodech tohoto zdvojení mlčí, bude potřeba vykládat toto ustanovení tak, 

aby bylo dosaženo vnitřního souladu celého zákona – je-li nalézacím soudem soud 

příslušný podle sídla Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, je žádoucí, aby 

byla takto určena příslušnost i soudu vykonávacího.  

Před samotným nařízením výkonu rozhodnutí soud v některých případech 

vyzve toho, kdo neplní povinnosti uložené mu rozhodnutím o navrácení dítěte, aby 

rozhodnutí plnil, a poučí ho o možnostech výkonu rozhodnutí (§ 272 odst. 2). Soud 

může požádat také příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, aby vedl povinného 

k dobrovolnému plnění povinností (§ 272 odst. 3). 

První fází výkonu rozhodnutí je uložení pokuty tomu, kdo neplní dobrovolně 

rozhodnutí o navrácení dítěte. Podle názoru autorky komentáře k ustanovení § 273 

(který plně odpovídá znění důvodové zprávy k návrhu zák. č. 295/2008 Sb., jehož 

znění však bylo v průběhu legislativního procesu změněno) soud přistoupí k odnětí 

dítěte, je-li zřejmé, že pomocí uložení pokuty nebude účelu výkonu rozhodnutí 

dosaženo, např. proto, že z dosavadního chování povinné osoby lze usuzovat na to, 

že by tento způsob výkonu byl neúčinný.259 Domnívám se, že tento jinak věcně 

správný názor neodpovídá dikci zákona (srov. „Soud nařídí výkon rozhodnutí 

uložením pokuty proti tomu, kdo neplní dobrovolně … rozhodnutí o navrácení 

dítěte.“). Teprve opětovné ukládání pokut je vázáno na účelnost. Mám za to, že 

                                                           

259 Králíčková, Z. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 2272. 
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znění zákona je v rozporu s požadavkem na rychlost celého procesu, jenž má být 

korunován navrácením dítěte do státu jeho obvyklého bydliště.  

Další možností soudu je uložit povinnému, který dobrovolně rozhodnutí o 

navrácení dítěte neplní, účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání 

nebo rodinné či jiné terapii v délce maximálně 3 měsíců,260 případně stanovit plán 

navykacího režimu, je-li to v zájmu dítěte [§ 273 odst. 2 písm. a) a b)]. Vzhledem 

k tomu, že možnost podle písm. a) má obvykle soud již v nalézacím řízení a 

v případě řízení o navrácení dítěte je z důvodů časových výslovně vyloučena (§ 193b 

odst. 3), nepřipadá mi optimální ji využít ve vykonávacím řízení, nelze to ovšem 

vyloučit. Totéž se týká i možnosti dle písm. b), plánu navykacího režimu, který slouží 

primárně k navázání kontaktů dítěte s osobou oprávněnou ke styku s ním. 

Teprve když se předchozí postup soudu ukáže jako neúčinný, lze přistoupit 

k výkonu rozhodnutí odnětím dítěte osobě, u níž dítě být nemá, a jeho předáním 

osobě, do jejíž péče má být navráceno. Nařízení výkonu rozhodnutí podle předchozí 

věty je závazné pro každého – tedy i pro osobu, u níž se dítě právě nachází, ač tato 

osoba nebyla a není účastníkem řízení. Soud provede výkon v součinnosti 

s příslušnými státními orgány (§ 273 odst. 5). V dalším se výkon rozhodnutí 

o navrácení dítěte shoduje s výkonem ostatních typů rozhodnutí a dohod o výchově 

nezletilých dětí, proto odkazuji na výklad provedený na jiném místě této práce. 

 

Zhodnocení právní úpravy, náměty de lege ferenda 

Řízení o navrácení dítěte není řízením o výchově nezletilého dítěte či o styku 

s ním, jak již bylo zmíněno; má spíše charakter jakéhosi předběžného opatření,261 

kdy se má napravit protiprávní stav vzniklý přeshraničním přemístěním dítěte nebo 

jeho zadržováním na území státu, který není státem jeho obvyklého bydliště. Úkolem 

soudu je zjistit, zda byly naplněny podmínky stanovené mezinárodní, unijní i národní 

úpravou pro navrácení dítěte, a v co nejkratší lhůtě o navrácení dítěte rozhodnout a 

rozhodnutí vykonat.  

Otázka, zda se jedná o řízení sporné, či nesporné, nebyla dosud odbornou 

literaturou ani aplikační praxí spolehlivě zodpovězena a obávám se, že ani já zde 

                                                           

260 S účinností od 1. 9. 2012 jsou opatření uvedená v § 273 odst. 1 písm. a) nahrazena „prvním setkáním 
s mediátorem v rozsahu 3 hodin“. Tuto změnu přináší zákon o mediaci (č. 202/2012 Sb.). 
261 Shodně Winterová, A.: Sporné a nesporné řízení ve věcech rodinného práva – pohled Aleny 
Winterové. In Šínová, R. a kol.: Řízení ve věcech rodinněprávních, s. 39 a násl. 
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žádnou jednoznačnou odpověď nepředestřu. Důvodem trvající neshody je zřejmě 

fakt, že česká právní úprava tohoto řízení vychází z mezinárodní a unijní 

normotvorby, kterou ovšem nelze jednoduše naroubovat na zásady a instituty 

českého civilního procesu, a zároveň sama o sobě není dokonalá. Je tedy potřeba 

toto řízení chápat jako řízení sui generis, nadto částečně procesně upravované 

Úmluvou a nařízením, a nesnažit se ho „zaškatulkovat“, jak to činí důvodová zpráva 

k zákonu č. 295/2008 Sb. a řada autorů.262 Přesto má tento diskurs své opodstatnění 

pro praktickou aplikaci a jistě též de lege ferenda. 

Dá se říci, že argumenty uváděné zastánci sporného i nesporného řízení jsou 

podobně silné. Pokusím se je však podat opačně, v souladu s tím, co jsem právě 

uvedla, tedy proč probírané řízení nemůže být považováno za sporné, a zároveň 

proč nemůže být považováno za nesporné. 

Účastníky sporného řízení nemohou být tři strany, to je pojmově vyloučeno – 

zde jimi jsou žalobce, žalovaný, a nezletilé dítě, nemůže tedy jít a priori o spor o 

právo mezi dvěma subjekty. Dítě je zastoupeno kolizním opatrovníkem, což je 

pojem spornému řízení cizí. Soud musí vždy poskytnout dítěti prostor k uplatnění 

jeho participačních práv, bez ohledu na procesní aktivitu žalobce či žalovaného. To 

vyplývá mj. z čl. 13 Úmluvy a čl. 11 odst. 2 nařízení. Je potřeba mít na paměti, že i na 

toto řízení se vztahuje čl. 3 ÚPD, podle něhož zájem dítěte je předním hlediskem při 

jakékoliv činnosti týkající se dětí. Z tohoto pohledu se nemůže jednat o řízení 

sporné. 

Rovněž účast státního zastupitelství je ve sporných řízeních až na výjimky 

vyloučena. 

Zřejmě nejdůležitějším aspektem sporů o charakter řízení je rozsah aktivity 

soudu při dokazování. Podle zásady vyšetřovací, která je vlastní řízení nespornému, 

by měl soud co nejpečlivěji zjišťovat skutkový stav, a provádět i ty důkazy, které 

účastníci sami nenavrhli. Řízení o navrácení dítěte je však víc než kterákoliv jiná 

řízení v rodinněprávních věcech limitováno časem, má být skončeno do šesti týdnů 

od podání návrhu. Není v možnostech soudu, aby za tak krátkou dobu opatřoval 

                                                           

262 Např. Janočková, M., Sedlák, P.: Povaha řízení dle ustanovení § 193a a násl. o. s. ř. Právní fórum 
7/2009, s. 280 a násl., Šínová, R. Několik úvah k řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech 
mezinárodních únosů dětí. In Pocta Sentě Radvanové, s. 519 a násl., Křiváčková, J.: Řízení o navrácení 
nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí jako „nový“ institut civilního procesu In 
Hrušáková, M.(ed.): Pocta Petru Hlavsovi (sborník příspěvků z konference). Olomouc: PF UP, Iuridicum 
Olomoucense, s. 25 a násl. 
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všechny potřebné důkazy sám. Zákonodárce proto založil povinnosti tvrzení a 

důkazní břemena žalobci i žalovanému, doplněné kvalifikovanou výzvou podle 

§ 193d, což jsou jinak instituty typické pro sporné řízení. Zároveň soud přijímá 

během řízení opatření i bez návrhu, což je jinak ve sporném řízení nemyslitelné. 

Konečně soud může rozhodnutí o navrácení též podmínit či podmíněně odložit, a to 

i bez návrhu – jedná pouze v zájmu dítěte. Lze tedy uzavřít, že v řízení o navrácení 

dítěte se zásada vyšetřovací uplatní pouze tehdy, když soud přijímá opatření i bez 

návrhu, a v jiných případech pouze v okleštěné podobě se všemi zákonnými 

omezeními (kvalifikovaná výzva, důkazní břemena). Z tohoto hlediska nelze 

jednoznačně přisvědčit ani spornému, ani nespornému řízení. 

Výkon rozhodnutí o navrácení dítěte je upraven zcela otevřeně jako nesporný. 

Je možné, aby nalézací řízení bylo vedeno jako sporné a vykonávací jako nesporné? 

Podle zákonodárce to možné je. Domnívám se však, že to možné není, a tudíž nelze 

přisvědčit spornému charakteru řízení o navrácení dítěte ani z tohoto hlediska. 

Možná by de lege ferenda stála za úvahu myšlenka zařadit toto řízení vzhledem 

k jeho skutečné povaze mezi předběžná opatření, i když vzhledem k tomu, že se 

formálně jedná o řízení ve věci ukončené rozsudkem, jistě by to nebylo možné bez 

dalšího. Nárokům na rychlost řízení by však toto zařazení zcela vyhovovalo. 

Závěrem zmíním ještě několik legislativně-technických nečistot, které podle 

mého názoru rovněž přispívají k panujícím neshodám. Právní úprava řízení 

o navrácení dítěte, vložená do občanského soudního řádu zákonem č. 297/2008 Sb., 

totiž není bez chyb.  

1. V prvé řadě je nutno vytknout zařazení tohoto „sporného-nesporného“ 

řízení mezi ustanovení tradičně chápaná jako nesporná – konkrétně je řízení podle 

§ 193a a násl. zařazeno mezi opatrovnické řízení a řízení o povolení uzavřít 

manželství. Není to chybou, jedná-li se o řízení nesporné, ovšem tvrdí-li 

zákonodárce, že se jedná o řízení sporné, nemůže zmást adresáty své normotvorby 

jeho začleněním přímo do „kotle“ nesporných řízení. 

2. Dalším rozporem je nelogický vztah zvláštních ustanovení § 193a a násl. 

k § 176. Nejenže bylo řízení o navrácení ponecháno v seznamu řízení uvedených 

v § 176, který je považován za výčet řízení ve věcech péče o nezletilé, kteroužto 

nejasnost lze překonat použitím výkladového pravidla lex posterior derogat priori, ale 

toto řízení bylo uvedeno v rámci nového znění odstavce 3 tohoto paragrafu přímo v 
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novele zákonem č. 295/2008 Sb., kterým byla úprava v § 193a a násl. přijata! Zde lze 

uvedený argument uplatnit jen velmi těžko a uvedená úprava tak postrádá 

systematičnost a logickou provázanost. Řešením by možná bylo uplatnění zásady lex 

specialis derogat legi generali, je-li však řízení o navrácení v § 176 výslovně zmíněno, 

i tato varianta pokulhává. 

3. Tentýž problém se vyskytuje i na dalším místě: v § 176 odst. 3 je uvedena 

poučovací povinnost soudu ve vztahu k rozhodnutí o navrácení dítěte – soud je 

povinen v rozhodnutí poučit účastníky podle § 273 o možnosti výkonu rozhodnutí 

ukládáním pokut nebo odnětím dítěte, zatímco v § 193e odst. 4 je soud povinen 

poučit účastníky pouze o možnosti výkonu rozhodnutí odnětím dítěte. Obě znění 

byla rovněž přijata stejným zákonem. 

4. Do třetice musím uvést ještě jedno místo, kde se střetávají dvě „různá“ 

řízení o navrácení dítěte: v § 273 o výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí 

v odst. 7 je určena místní příslušnost soudu takto: „K výkonu … rozhodnutí o 

navrácení dítěte je příslušný soud uvedený v § 88 písm. c); jde-li o výkon rozhodnutí 

k navrácení dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí podle mezinárodní smlouvy 

…. nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, je příslušný 

soud uvedený v § 88 písm. p).“ Zákon zde vyvolává dojem, že snad existují dva 

druhy řízení o navrácení. Důvodová zpráva opět mlčí a pravý účel nebo lépe řečeno 

původ (neboť účel tady snad ani žádný být nemůže) tohoto znění znají asi jen 

kuloáry malostranských paláců. Ovšem legislativní neštěstí sedmého odstavce tímto 

nekončí, jak uvádím v následujícím bodě. 

5. Poslední kritická poznámka směřuje k legislativně-technické chybě, ke které 

došlo v důsledku novelizační překotnosti, která není bohužel u občanského 

soudního řádu nijak vzácná. Zákon č. 259/2008 Sb. stanovil v § 273 odst. 7 pro 

výkon rozhodnutí o navrácení dítěte výlučnou místní příslušnost soudu stanoveného 

v § 88 písm. p), načež zákon č. 7/2009 Sb. změnil pořadí písmen v § 88 tak, že nyní 

je místně příslušný soud uvedený pod písm. q), aniž zákon tuto změnu promítl do 

§ 273 odst. 7. Pomineme-li část věty před středníkem, je v současné době tedy 

místně příslušný pro výkon rozhodnutí ve věcech mezinárodních únosů dětí soud, 

v jehož obvodu má sídlo organizační jednotka železničního dopravce, týká-li se spor 

na straně žalovaného této jednotky. Je nasnadě, že výkon bude realizovat soud podle 

písm. q), který svou příslušnost nějak dovodí, zřejmě pomocí teleologického výkladu, 
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je však alarmující, jak se tento a jiné nedostatky pomalu stávají trpěnou realitou 

českého právního řádu bez pozitivní prognózy (uvedená chyba zdobí občanský 

soudní řád již téměř tři roky). 

Ve věcném návrhu zákona o nesporném řízení toto řízení zcela chybí, což 

může být přes všechny argumenty výše uvedené ukazatelem toho, že zákonodárce 

hodlá i nadále toto řízení považovat za sporné. 

 

3.7. Řízení o činech jinak trestných dětí mladších patnácti let 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže upravuje ve své hlavě III. (§ 89–96) 

řízení o činech jinak trestných dětí mladších patnácti let. Ustanovení hlavy III. se 

však použijí i na řízení o činech jinak trestných spáchaných mladistvými (tedy 

osobami staršími patnácti, ale mladšími osmnácti let), kteří jsou z důvodu své 

nedostatečné rozumové a mravní vyspělosti, pro kterou nemohli v době spáchání 

činu rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, trestně neodpovědní 

(§ 5 odst. 2 z. s. m.). Dále budu pro přehlednost používat pouze pojem dítěte 

mladšího patnácti let, což bude zahrnovat i zmíněné trestně neodpovědné mladistvé. 

Podle § 96 z. s. m. nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje soud pro mládež v řízení 

podle této hlavy podle předpisů upravujících občanské soudní řízení. Neznamená to 

však, že se jedná o „standardní“ občanskoprávní řízení, spíše o řízení sui generis – je 

třeba mít na paměti, že i v tomto řízení rozhoduje soud pro mládež, jehož pravomoc 

pro civilní řízení není dána.263 V občanském soudním řádu není pro toto řízení 

vytvořena žádná speciální úprava, proto se použijí obecná ustanovení o dokazování 

– § 120 a násl. o. s. ř., o péči soudu o nezletilé ‒ § 176 a násl. o. s. ř. apod.  

Ještě před samotným řízením může být ohledně dítěte mladšího patnácti let 

přijato předběžné opatření podle § 76 nebo 76a o. s. ř., pro něž však není příslušný 

soud pro mládež, ale obecný soud péče o nezletilé, neboť nejde o součást řízení 

podle hlavy III. z. s. m. Totéž obdobně platí pro zajištění důkazu soudem před 

zahájením řízení postupem podle § 78 a 78a o. s. ř.264 

Zahájení řízení 

                                                           

263 Srov. Šmíd, O.: Problematické aspekty řízení dle hlavy III. zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve 
věcech mládeže, ve světle judikatury In Hamuľák, O. (ed.): Fenomén judikatury v právu. Sborník z 
konference Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Praha: Leges, 2010. 
264 Šámal, P. a kol.: ZSVM komentář 2011, s. 817. 
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Řízení se obvykle zahajuje poté, co státní zastupitelství podá u příslušného 

soudu pro mládež návrh na uložení opatření dítěti mladšímu patnácti let (§ 90 odst. 1 

z. s. m.). Pro nařízení jednání nestanoví zákon žádnou lhůtu, pro splnění 

výchovného účelu řízení je však nanejvýš žádoucí, aby bylo nařízeno co nejdříve. 

Řízení může zahájit soud i bez návrhu státního zástupce, v praxi je však takový 

postup naprostou výjimkou. Je to totiž právě státní zastupitelství, které získá jako 

první informace o tom, že byl spáchán čin jinak trestný. Policejní orgány zasílají 

příslušným státním zastupitelstvím záznamy o zahájení úkonů trestního řízení, ze 

kterých ještě nemusí být patrno, kdo je pachatelem. Orgány činnými v trestním řízení 

jsou tedy prováděny úkony podle trestního řádu, dokud není zjištěno, že pachatelem 

je osoba trestně neodpovědná pro nedostatek věku.265 Poté je trestní stíhání 

odloženo a státní zástupce podá zmíněný návrh na uložení opatření.266 Cílem 

uvedeného řízení a uložení opatření je vytváření předpokladů pro další pozitivní 

rozvoj dítěte, jeho ochranu před škodlivými vlivy a preventivní působení s cílem 

odradit jej od další protispolečenské činnosti. Z tohoto důvodu je potřeba, aby řízení 

proběhlo co nejrychleji.267 

 

Účastníci řízení 

V ustanovení § 91 z. s. m. je upraven okruh účastníků řízení o uložení opatření 

dítěti mladšímu patnácti let. Jedná se o třetí definici účastníků řízení (§ 94 odst. 1 o. 

s. ř.). Jsou to kromě nezletilého dítěte příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, 

zákonní zástupci dítěte, osoby, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy nebo jiné 

obdobné péče, jakož i další osoby, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení 

jednáno, případně též státní zástupce, podalo-li návrh na uložení opatření státní 

                                                           

265 Jonášová, R.: Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let. Bulletin advokacie 1‒2/2009, s. 52 a násl. 
266 Proti dítěti mladšímu patnácti let nelze vést jakékoliv formy trestního řízení, neboť to vylučují 
ustanovení § 3 odst. 1, § 5 odst. 1 a 2, § 89 odst. 1 a § 90 odst. 1 z. s. m. a některá další ustanovení 
trestního zákoníku a trestního řádu. Totéž vyplývá z čl. 39 Listiny. Může však nastat složitější situace před 
zahájením trestního stíhání, např. když jsou na počátku řízení stanoveny různé verze spáchání činu, které 
se následně prověřují. Jakmile orgány činné v přípravném řízení trestním dospějí k závěru, že je plně 
odůvodněno podezření, že se objasňovaného činu dopustilo dítě mladší patnácti let, musí být věc 
odložena a státní zastupitelství je povinno podat návrh na zahájení řízení podle hlavy třetí z. s. m. To však 
neznamená, že před zahájením řízení dle hlavy III. z. s. m. není možné za dané situace – tedy je-li dáno 
důvodné podezření konkrétního trestně neodpovědného dítětem spáchání činu jinak trestného – 
opatřovat a zajišťovat důkazy významné pro rozhodnutí ve věci, ovšem lze tak činit pouze v právním 
rámci daném hlavou IIII. z. s. m., občanským soudním řádem a zákonem o státním zastupitelství (srov. 
Šámal, P. a kol.: ZSVM komentář 2011, s. 709 a násl.). 
267 Šámal, P. a kol.: ZSVM komentář 2011, s. 710. 
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zastupitelství. Poškozený a zúčastněná osoba, kteří se smí účastnit řízení 

s mladistvým, se řízení s dítětem mladším patnácti let účastnit nemohou, neboť o 

jejich právech a povinnostech v tomto řízení jednáno není. Adhezní řízení totiž není 

součástí řízení podle hlavy III. z. s. m. a v rámci tohoto řízení tedy nelze nikomu 

uložit náhradu škody.268 Uvedený okruh účastníků řízení mohou rozšířit úředníci 

Probační a mediační služby, kterým soud účast vždy povolí (§ 92 odst. 2).  

Zákonnými zástupci jsou zde buď oba rodiče, nebo osvojitelé, nebo poručník. 

Osobami, jimž bylo dítě svěřeno do výchovy nebo jiné obdobné péče, mohou být 

např. pěstouni, nebo ústavní zařízení, kam je dítě umístěno na základě rozhodnutí 

rodičů nebo soudu. Orgán sociálně-právní ochrany dětí zde není v pozici kolizního 

opatrovníka ani žádného jiného zástupce dítěte, ale účastníka řízení. Jeho účast 

umožňuje soudu mládeže zjistit důkladně poměry, v nichž dítě žije, jaká byla 

dosavadní péče o něj, zda již tento orgán jednal s rodiči dítěte a s jakým výsledkem, 

zda již vyslovil některé z výchovných opatření podle § 43 zák. o rod. apod.269 Jeho 

příslušnost pro dané řízení určuje § 33 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, byť 

pouze analogicky.270 

Osobami, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení jednáno, mohou 

být např. osoby, jimž bylo dítě dočasně svěřeno do péče rodiči (např. prarodiče), 

nebo samo dítě, o jehož činu jinak trestném se řízení vede, je-li mladší osmnácti let, 

pokud již nabylo zletilosti sňatkem.271 

Při studiu právní úpravy může vyvstat otázka, zda si může dítě mladší 15 let 

určit stejně jako mladistvý dva důvěrníky, kteří by se řízení účastnili, a přizvat k řízení 

širší okruh příbuzných, podobně jako mladistvý (sourozenci, příbuzní v pokolení 

přímém). Ustanovení § 91 z. s. m. sice stanoví taxativně účastníky řízení, § 92 odst. 3 

z. s. m. však odkazuje na obdobné použití § 52 až 54, v nichž je mimo jiné upraveno, 

kdo všechno se může účastnit hlavního líčení a veřejného zasedání v řízení 

s mladistvým. Pokud bychom však přistoupili na subsidiární použití § 54 odst. 1 

i pro stanovení okruhu těch, kdo se smí účastnit řízení s dítětem mladším patnácti 

let, nemělo by smysl ust. § 92 odst. 2 část věty za středníkem (účast při jednání soud pro 

mládež vždy povolí úředníkům Probační a mediační služby), neboť úředníci Probační a 

                                                           

268 Shodně tamtéž, s. 722. 
269 Tamtéž, s. 720 a násl. 
270 Srov. tamtéž, s. 720, včetně tam uvedené argumentace. 
271 Srov. tamtéž, s. 722 ve spojení s argumentací uvedenou na s. 720. 
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mediační služby jsou mezi osobami s právem účastnit se řízení s mladistvým 

uvedeni. Podle mého názoru by dítě mladší patnácti let mělo mít v řízení nejméně 

stejná práva jako mladistvý, proto bych subsidiární povahu ustanovení § 52 až 54 

připustila i pro stanovení okruhu těch, kdo se smí účastnit řízení s dítětem mladším 

patnácti let.272 

Soud ustanoví okamžitě po přijetí návrhu (nebo po zahájení řízení z moci 

úřední) dítěti opatrovníka, kterým může být pouze advokát. Na nevhodnou úpravu 

spočívající v ustanovení advokáta dítěti až v okamžiku zahájení řízení jsem 

upozornila již výše. Advokát zde nahrazuje orgán sociálně-právní ochrany dětí jako 

kolizního opatrovníka, jeho role je však odlišná – především má dítěti poskytnout 

odbornou právní pomoc. Podle Jonášové je úloha advokáta-opatrovníka odlišná od 

úlohy advokáta-obhájce v trestním řízení.273 Advokát by se neměl zaměřovat jen na 

právní aspekty projednávané věci a možnost, že se dítě takového činu nedopustilo, 

ale v rámci svých možností by měl i napomoci k objasnění důvodů, resp. motivů, 

proč se dítě činu dopustilo, a faktorů, které se na jeho sociálním selhání významně 

podílely.274 Opatrovník by měl mít se soudy pro mládež a státními zástupci společný 

cíl, vystupovat v řízení tak, aby si dítě mladší patnácti let uvědomilo protiprávnost 

svého činu, vzalo si ze svého činu ponaučení a uvědomilo si svůj závazek nahradit 

škodu, pokud nějakou způsobilo, případně se poškozenému osobně omluvilo. Na 

rozdíl od např. probačního úředníka, který může pomocí pravomocně uloženého 

dohledu na dítě výchovně působit, opatrovník může (a měl by) mít na dítě výchovný 

vliv ještě před jednáním ve věci a tedy ještě před rozhodnutím soudu pro mládež. 

Může dítěti mladšímu patnácti let poradit, jak napravit následky činu jinak trestného, 

jak nahradit škodu činem způsobenou, zprostředkovat omluvu poškozenému atd. 

Touto aktivitou může dítěti významně pomoci, neboť soud pro mládež v rámci úvah 

o tom, zda bylo projednáním činu soudem pro mládež či státním zástupcem učiněno 

                                                           

272 Při svých úvahách vycházím z předpokladu, že zákon o soudnictví mládeže neupravuje účastenství 
pro řízení s mladistvým, které vychází z trestního práva procesního (subjekty řízení), v § 52 upravuje 
pouze uzavřený okruh osob, které se smí účastnit hlavního líčení a veřejného zasedání, a to za účelem 
ochrany soukromí a osobnosti mladistvého, zatímco pro řízení s dítětem mladším patnácti let okruh 
účastníků řízení určuje, neboť se jedná o řízení civilní (nesporné). 
Shodný názor na účast důvěrníků viz též v Šámal, P. a kol.: ZSVM komentář 2011, s. 734. Podle autorů 
komentáře sice civilní právo procesní institut důvěrníků nezná, ale ani jej neodmítá.  
273 Jonášová, R.: Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let. Bulletin advokacie 1‒2/2009, s. 52 a násl. 
274 Srov. Hrušáková, M., Válková, H.: K pojmu opatrovník podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. 
Trestněprávní revue č. 2/2004, s. 61. 
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zadost účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže, bere zřetel také na to, zda se 

dítě poškozenému omluvilo, snažilo se odstranit následky činu jinak trestného 

apod.275 

 

Jednání 

Po zahájení řízení a ustanovení opatrovníka soud nařídí jednání, o němž 

vyrozumí účastníky řízení a předvolá ty, jejichž přítomnost při jednání je potřeba. 

Soudce zásadně předvolává nezletilé dítě, neboť samotné projednávání jeho činu 

před soudem pro mládež na dítě mladší patnácti let působí výchovně a pomáhá tak 

dosáhnout účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Není také vyloučeno, že 

může přicházet v úvahu aplikace § 93 odst. 10, podle něhož „může soud pro mládež 

upustit od uložení opatření, postačuje-li k dosažení účelu tohoto zákona (§ 1 odst. 2) 

projednání činu dítěte státním zástupcem nebo před soudem pro mládež.“276 Soud 

dále předvolává zákonné zástupce dítěte a osoby, kterým bylo dítě svěřeno do 

výchovy nebo jiné obdobné péče, neboť ti jsou vyslýcháni zejména k osobním a 

rodinným poměrům dítěte mladšího patnácti let.277 Podle mého názoru je však 

účelné, aby se rodiče dítěte mladšího patnácti osobně účastnili projednávání činu 

jinak trestného spáchaného jejich potomkem také proto, že jejich prostřednictvím se 

může účinek výchovného působení soudu znásobit a prodloužit, a zároveň se 

v průběhu jednání oni sami mohou poučit o svých výchovných selháních, která vedly 

k protiprávnímu jednání jejich dítěte.  

                                                           

275 Jonášová, R.: Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let. Bulletin advokacie 1‒2/2009, s. 52 a násl. 
276 Nezbytnost účasti nezletilého pro upuštění od uložení opatření zdůrazňuje i judikatura Nejvyššího 
soudu: K dosažení účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže postačí projednání činu nezletilého 
státním zástupcem nebo před soudem zejména tehdy, jestliže samotné projednání věci bylo natolik účinné 
a důrazné, že na nezletilého působilo silným vlivem, že další opatření, jichž by bylo možné použít, již není 
třeba, neboť samotné řízení, jehož byl nezletilý účasten, splňuje výchovný efekt, který by jinak bylo 
možné očekávat od uložení a výkonu některého z možných opatření. Tato zásada svědčí o nutnosti 
přesvědčivého a důrazného účinku, jaký má na nezletilého skutečnost, že jeho případ byl projednán 
státním zástupcem, v daném případě však především, že byl postaven před soud, před kterým okolnosti 
jeho činu byly rozebrány, a bylo též poukázáno na rozhodné momenty v životě nezletilého související 
s důvody, proč došlo ke spáchání činu jinak trestného, které jsou pro nezletilého takovým ponaučením a 
dostatečnou reflexí, že již není nutné jiné působení k jeho nápravě. Aby projednání věci před soudem 
mělo tento účinek, je nutné předpokládat aktivní podíl a zapojení nezletilého do tohoto procesu (usnesení 
Nejvyššího soudu sp. zn 8 Tdo 185/2006). 
277 Jonášová, R.: Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let. Bulletin advokacie 1‒2/2009, s. 53 
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Dále soud předvolává svědky a znalce, je-li jich potřeba, ostatní účastníky 

řízení včetně opatrovníka o jednání pouze vyrozumí.278 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže ani občanský soudní řád neupravují 

přítomnost účastníků řízení a jejich zástupců při jednání. Podle názoru autorky 

citovaného článku je tedy možno konat řízení i v nepřítomnosti účastníků řízení a 

opatrovníka nezletilého, může-li soud učinit bezpečný závěr o tom, zda se čin stal, či 

nikoliv, a byl-li zjištěn názor nezletilého ve věci. Jak však již bylo výše zmíněno, je 

tato situace z hlediska účelu řízení velmi nežádoucí, a soud by měl trvat minimálně 

na účasti nezletilého dítěte, jeho opatrovníka a zákonných zástupců.279 

Těžiště jednání spočívá v dokazování, které se v souladu s § 96 z. s. m. řídí 

ustanoveními § 120 a násl. o. s. ř. Tak podle § 120 odst. 2 o. s. ř. je soud v tam 

uvedených řízeních povinen provést i jiné důkazy potřebné ke zjištění skutkového 

stavu, než byly navrhovány. V tomto ustanovení se projevuje vyšetřovací zásada, 

která ovládá nesporná řízení, mezi něž se řadí i řízení podle hlavy III z. s. m. ve 

spojení s § 176 o. s. ř. Jako důkazní prostředek mohou obecně sloužit zejména 

výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických 

a právnických osob, notářské a exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech 

účastníků. Výčet je příkladmý, kromě uvedených prostředků může jako důkaz sloužit 

každý prostředek, jímž lze zjistit stav věci (§ 125 o. s. ř.). V probíraném řízení 

připadají do úvahy zejména spisové materiály státních orgánů, jako je protokol 

o ohledání místa činu, protokol o domovní prohlídce, záznam o vysvětlení podaném 

svědkem či osobou podezřelou,280 případně videozáznamy z místa činu, zajištěné 

věcné důkazy apod. Častým důkazem bude zřejmě znalecký posudek nebo odborné 

vyjádření,281 neboť § 93 v návětí stanoví, že soud uloží dítěti mladšímu patnácti let, 

které spáchalo čin jinak trestný, vyjmenovaná opatření, „a to zpravidla na základě 

výsledků předchozího pedagogicko-psychologického vyšetření.“ Vyvstanou-li však 

                                                           

278 Tamtéž, s. 53. 
279 Tamtéž, s. 53. 
280 Mezi nimi mají rozhodující význam listinné důkazy dokumentující zejména osobní poměry nezletilého, 
a to ze všech sfér jeho života, prostředí, v nich se pohybuje, a orgánů, s nimiž přichází do styku (srov. 
rozsudek NS sp. zn. 8 Tdo 1158/2007). 
281 V rozsudku sp. zn. 8 Tdo 1158/2007 Nejvyšší soud jako obiter dictum podotýká, že vypracování 
pedagogicko-psychologického vyšetření, eventuálně v návaznosti na znalecký posudek nebo odborné 
vyjádření, by mohlo vytvořit předpoklad pro náležitou volbu vhodného opatření, nebo pro závěr, že 
žádné opatření vzhledem k úplné a dostatečné konsolidaci nezletilého by nebylo podle závěrů 
zpracovatele vhodné a nutné. 



172 

 

pochybnosti ohledně svědectví zachyceného např. v protokolu o podání vysvětlení, 

bude nutné je odstranit výslechem svědka při jednání podle § 126 o. s. ř. Je 

samozřejmostí, že všechny důkazy musí být opatřeny v souladu s právním řádem.282 

Soud může vzít za svá skutková zjištění i shodná tvrzení účastníků (§ 120 odst. 4 o. 

s. ř.). 

 

Rozhodnutí 

Soud na základě provedeného dokazování provede hodnocení důkazů podle § 

132 o. s. ř., a pokud dospěje k názoru, že dítě mladší patnácti let spáchalo čin jinak 

trestný, rozsudkem uloží některé z opatření uvedených v § 93 odst. 1 z. s. m., 

popřípadě od uložení opatření usnesením upustí dle odst. 10 téhož paragrafu 

[postačuje-li k dosažení účelu tohoto zákona (§ 1 odst. 2 z. s. m.) projednání činu 

dítěte státním zástupcem nebo před soudem pro mládež].283 Pokud dospěje k závěru, 

že čin jinak trestný se nestal nebo ho nespáchalo dítě mladší patnácti let, proti 

kterému se řízení vede, usnesením zamítne návrh státního zástupce na uložení 

opatření, nebo řízení usnesením zastaví (pokud zahájil řízení sám bez návrhu).  

Katalog opatření, která je možné uložit v řízení podle hlavy III z. s. m., je 

upraven v § 93 odst. 1 z. s. m. a obsahuje: 

a) výchovnou povinnost, 

b) výchovné omezení, 

c) napomenutí s výstrahou, 

d) zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného 

výchovného programu ve středisku výchovné péče,284 

                                                           

282 Jonášová, R.: Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let. Bulletin advokacie 1‒2/2009, s. 53 
283 Nejvyšší soud dospěl k názoru, že podle § 93 odst. 7 (nyní odst. 10) lze upustit od uložení opatření, i 
když to zákon přímo nestanoví, také v případě, kdy soud pro mládež rozhoduje o návrhu státního 
zástupce na uložení opatření dítěti mladšímu patnácti let a od spáchání činu jinak trestného, pro nějž se 
toto řízení vede, uplynula natolik dlouhá doba, že toto dítě již přesáhlo hranici patnácti let a blíží se 
zletilosti a jsou proti němu (již jako proti mladistvému) vedena další řízení podle hlavy II z. s. m. Takový 
postup je možný se zřetelem na účel zákona vyjádřený v § 1 odst. 2 z. s. m. a vyplývá i ze smyslu opatření 
podle § 93 odst. 5 (nyní odst. 8). Projednání činu dítěte mladšího patnácti let ve smyslu § 93 odst. 7 (nyní 
odst. 10) lze z teleologického výkladu chápat v širším smyslu jako projednání činu dítěte před soudem pro 
mládež nejen v konkrétní věci, ale i se zřetelem na další činy tohoto dítěte projednávané před soudem pro 
mládež v jiných věcech. 
284 Zařazení do terapeutického či jiného programu je možné jen ve středisku výchovné péče. Podle názoru 
Nejvyššího soudu musí být středisko zřízeno v obvodu pobytu dítěte mladšího patnácti let. Pokud zřízeno 
není, není možné jej uložit, protože by toto opatření bylo nevykonatelné. Soud musí také zjistit zájem 
dítěte o tento typ programu. I když zákon jako podmínku stanovisko dítěte nestanoví, je v případě 
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e) dohled probačního úředníka,285 

f) ochrannou výchovu,286 

g) ochranné léčení. 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže v původním znění nabídl pouze tři 

opatření, a to ad d), e) a f), což praxe hodnotila jako nedostatečné.287 Od roku 2011 

je paleta opatření bohatší. Pro naplnění účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže 

je však nezbytné, aby příslušné orgány a instituce byly personálně i materiálně 

schopny zajistit výkon uloženého opatření. 

Rozsudek nabývá právní moci patnáct dnů od doručení (§ 159 o. s. ř. ve 

spojení s § 204 odst. 1 o. s. ř.), jestliže nebyl napaden odvoláním. Lhůta je tříměsíční, 

pokud bylo poučení soudu pro mládež chybné (§ 204 odst. 2 o. s. ř.). Rozsudek musí 

být podle § 158 odst. 2 o. s. ř. doručen vždy do vlastních rukou. 

                                                                                                                                                                     

nesouhlasu dítěte zbytečné takové opatření ukládat, neboť nelze očekávat, že splní svůj účel (srov. 
usnesení NS sp. zn. 8 Tdo 1067/2008). 
285 Není vyloučeno uložit dohled probačního úředníka dítěti ve výkonu ústavní výchovy. Závěr, zda je 
v konkrétním případě nutno uložit dohled probačního úředníka i dítěti mladšímu patnácti let, které se již 
nachází v ústavní výchově, a že je tedy namístě souběžné působení obou těchto institutů, ovšem musí 
vycházet ze zjištění, zda uložení dohledu probačního úředníka je potřebné z hlediska naplnění účelu 
zákona o soudnictví ve věcech mládeže – srov. usnesení NS sp. zn. 8 Tdo 1262/2006.  
286 Při nařizování ochranné výchovy dítěti mladšímu patnácti let, které se již nachází v ústavní výchově, je 
potřeba respektovat rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1158/2007, v němž soud pro mládež 
vyjádřil názor, že není možné, aby ochranná výchova podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže a 
ústavní výchova nařízená podle zákona o rodině byly vykonávány současně. Při střetu obou výchov u téže 
osoby je nutno vycházet ze zásady, že je-li nařízena ochranná výchova v době, kdy se dítě mladší patnácti 
let nachází ve výkonu ústavní výchovy, má přednost ochranná výchova. Ústavní výchovu je nutno ukončit 
podle občanskoprávních předpisů. Nejvyšší soud tento názor odůvodňuje mj. tím, že ochranná výchova 
má širší funkce a plní vyšší formu ochrany, než je tomu u ústavní výchovy. 
287 Jonášová, R.: Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let. Bulletin advokacie 1‒2/2009, s. 54. Autorka 
citovaného článku uvádí, že ochranná výchova je vhodná pouze v případech dětských pachatelů opravdu 
závažných činů jinak trestných, takže se ukládá spíše výjimečně, zatímco opatření ad d) se sice jeví 
v mnoha případech jako nejvhodnější, nabídka těchto programů je však velmi chudá, neboť programy 
mohou být vykonávány pouze v institucích se statutem střediska výchovné péče, kterých je na úrovni 
okresních měst velmi málo. Před přijetím novelizací, které zavedly další možnosti opatření, byl ve valné 
většině případů ukládán dohled probačního úředníka. Dítě mladší patnácti let však na rozdíl od 
mladistvých a dospělých pachatelů nemá povinnost se dostavovat k probačnímu úředníkovi. Naopak 
probační úředník je povinen při výkonu dohledu pravidelně navštěvovat nezletilého ve škole a v jeho 
bydlišti. Střediska Probační a mediační služby však na zajišťování výkonu tohoto opatření zřejmě nejsou 
vůbec materiálně ani personálně připravena (publikováno v roce 2009) – např. jedna návštěva dítěte 
s bydlištěm v odlehlejším místě okresu bez dopravního spojení zabere probačnímu úředníkovi bez 
služebního vozu i celou pracovní dobu.  

K tomu podotýkám, že to samozřejmě není chyba zákona o soudnictví ve věcech mládeže, ale chyba 
zákonodárce, který nepřijal adekvátní rozpočtové opatření, které by umožnilo státnímu orgánu dostatečně 
naplnit jeho nově stanovené kompetence. Je třeba dodat, že v důvodové zprávě k návrhu zákona byly 
předpokládané náklady na výkon dohledu vyčísleny. 
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Proti rozhodnutí soudu pro mládež lze podat odvolání. Vzhledem k tomu, že 

odvolání jen proti důvodům rozhodnutí není přípustné (§ 202 odst. 3 o. s. ř.), a 

teprve v odůvodnění rozsudku může být obsaženo konstatování soudu pro mládež, 

že se dítě mladší patnácti let dopustilo činu jinak trestného, je možné tento závěr 

napadnout pouze odvoláním směřujícím proti výroku o uložení určitého opatření 

s tím, že toto uložení opatření nemá věcný podklad v správních skutkových závěrech 

o činu jinak trestném, v reakci na nějž je ukládáno.288 Rozhodování soudu pro 

mládež ve druhém stupni je ovládáno zásadou úplné apelace. Jsou tedy připuštěny 

nové důkazy. Jedná se o civilní řízení sui generis (viz úvod této podkapitoly), neuplatní 

se v něm tedy zásada reformationis in peius. 

Odvolací soud může rozhodnout dle § 219, 220 či 221 o. s. ř. 

Proti rozhodnutí soudu druhého stupně lze podat všechny mimořádné 

opravné prostředky podle občanského soudního řádu, o nichž bude rozhodovat 

rovněž soud pro mládež (specializovaný senát Nejvyššího soudu). Jedná se o 

dovolání, žalobu na obnovu řízení a žalobu pro zmatečnost. Na řízení podle hlavy 

III. z. s. m. nelze vztáhnout omezení stanovené pro podání dovolání v § 237 odst. 2 

písm. b) o. s. ř. To vylučuje z možnosti podat dovolání ve věcech upravených 

zákonem o rodině, s určitými výjimkami. 

Řízení o mimořádných opravných prostředcích se rovněž konají zásadně 

s vyloučením veřejnosti (§ 92 ve spojení s 96 z. s. m. a § 211, § 235a a § 243a o. s. ř.). 

Na tato řízení se také vztahují omezení o zveřejňování informací o nich a o jejich 

výsledcích (§ 52–54 a § 92 a 94 z. s. m.). 

 

Vykonávací řízení  

V rámci vykonávacího řízení se nařizuje a provádí výkon opatření, která soud 

uložil podle § 93 z. s. m. Jde o specifickou součást řízení podle hlavy III z. s. m. 

a rovněž z hlediska místní příslušnosti sdílí jeho osud. Potřebné kroky tedy provede 

po právní moci rozhodnutí soud pro mládež příslušný podle § 88 písm. c).289  

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže poskytuje návod k výkonu uložených 

opatření, pouze pokud jde o dohled probačního úředníka (§ 93 odst. 6 ve spojení s § 

                                                           

288 Šámal, P. a kol.: ZSVM komentář 2011, s. 833. 
289 Sotolář, A., Hrušáková, M. In Šámal, P. a kol.: ZSVM komentář 2011, s. 834. 
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16 odst. 1, 2 a 3 a § 80 odst. 1, 3, 4 a 5 z. s. m.) a nově i pokud jde o výkon 

ochranného léčení (§ 95a).  

Pokud jde o ostatní opatření, která je možné dítěti mladšímu patnácti let uložit 

(výchovné povinnosti, výchovná omezení, napomenutí s výstrahou, ochranná 

výchova a ochranné programy), nezbývá proto než analogicky aplikovat ustanovení 

vymezující postup soudu v případech svou povahou nejbližší těmto rozhodnutím. 

Těmi jsou rozhodnutí o výchově nezletilých dětí. Výkon těchto rozhodnutí je 

upraven v § 273 o. s. ř. a v zákonu č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo 

ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve 

školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve 

všech případech výkonu konečných meritorních rozhodnutí vynesených v řízení 

podle hlavy III. z. s. m., jimiž bylo uloženo některé z uvedených opatření, se užijí 

ustanovení § 251 a 272 upravující první fázi vykonávacího řízení předcházející 

samotnému provedení výkonu těchto rozhodnutí. Není-li v § 251, 270, 271, 272 a 

273 odst. 4 o. s. ř. uvedeno jinak, postupuje soud pro mládež při vykonávacím řízení 

přiměřeně podle části první až čtvrté o. s. ř. a podle hlavy III. z. s. m.290 

Jak již bylo uvedeno, vykonávací řízení je specifickou součástí řízení podle 

hlavy III. z. s. m., není ale jeho pokračováním. Je ho tedy potřeba zahájit, a to buď 

na návrh, nebo i bez návrhu usnesením. Svou povahou se nejedná o exekuční řízení, 

ale o řízení blízké řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, soud pro mládež tedy 

postupuje obdobně jako ve věcech péče o nezletilé.291 

Účastníky řízení jsou osoby uvedené v § 91 odst. 1 z. s. m. Státní zastupitelství 

je účastníkem pouze tehdy, podalo-li návrh na jeho zahájení. Dítě je účastníkem 

vždy, nemá však procesní způsobilost, proto musí být zastoupeno jako v řízení 

nalézacím opatrovníkem, kterým je v tomto případě advokát. Soud musí tohoto 

opatrovníka ustanovit zvlášť pro vykonávací řízení, protože funkce opatrovníka 

skončila skončením nalézacího řízení.292 Nic však soudu podle mého názoru nebrání 

v tom, aby ustanovil opatrovníkem stejného advokáta, jaký zastupoval dítě 

v nalézacím řízení. Tím bude zajištěna nejlépe ochrana práv zastupovaného dítěte, 

neboť opětovně ustanovený advokát již bude obeznámen s poměry a bude tak moci 

rychleji a adekvátně reagovat na nově vzniklou procesní situaci. 
                                                           

290 Tamtéž, s. 834. 
291 Srov. tamtéž s. 835 a odkazy na prameny tam uvedené. 
292 Tamtéž, s. 835. 
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 Pokud jde o další postup při výkonu rozhodnutí, lze odkázat na výklad 

výkonu rozhodnutí o výchově provedený výše, s výhradou použití ustanovení již 

citovaného zákona č. 109/2002 Sb., jehož materie však již nespadá do tématu této 

práce. 

 

  



177 

 

Kapitola 4. Výkon rozhodnutí ve věcech výchovy a výživy 

Ve věcech nezletilých dětí je někdy nutné provádět výkon rozhodnutí zejména 

ve věcech výchovy a placení výživného. Zatímco výživné se vymáhá podobně jako 

jiné peněžité plnění (s určitými specifiky), výkon rozhodnutí o výchově má vlastní, 

speciální úpravu.  

 

4.1. Výkon rozhodnutí ve věcech výživného pro nezletilé dítě 

Rozsudek odsuzující k plnění výživného je předběžně vykonatelný [§ 162 odst. 

1 písm. a)]. K jeho výkonu lze tedy přistoupit bez ohledu na právní moc. Oprávněný 

si může vybrat, zda bude vymáhat své nároky prostřednictvím soudního výkonu 

rozhodnutí (podle části šesté o. s. ř.), nebo exekuce (podle zák. č. 120/2001 Sb., 

exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů). 

Pohledávky výživného se vymáhají v rámci vykonávacího řízení podobně jako 

jiná peněžitá plnění. Samotnému procesu vykonávacího řízení se nebudu věnovat, 

neboť takový výklad by značně (a nadbytečně) přesáhl rámec této práce, uvedu 

pouze zvláštnosti, které vymáhání výživného vykazuje. 

Výkon rozhodnutí lze provést pouze způsobem uvedeným v občanském 

soudním řádu (§ 257 o. s. ř.). Oprávněný musí způsob výkonu rozhodnutí sám 

navrhnout (v případě exekuce tuto povinnost nemá, volbu způsobu provedení 

exekuce provede exekutor). Vzhledem k tomu, že výživné pro nezletilé dítě je třeba 

platit v pravidelných opětujících se částkách (s výjimkou případu § 97 odst. 2), které 

jsou splatné vždy na měsíc dopředu, jeví se jako nejpraktičtější výkon rozhodnutí 

srážkami ze mzdy. Pokud jde o výživné stanovené podle § 97 odst. 2, kdy soud může 

v případech hodných zvláštního zřetele rozhodnout o povinnosti složit peněžní 

částku pro výživné splatné v budoucnu, přichází do úvahy výkon rozhodnutí 

přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu (§ 303), příkazem k výplatě z účtu 

u peněžního ústavu (§ 320b a násl. o. s. ř.) nebo prodejem movitých věcí (např. 

vkladních knížek, cenných papírů – § 334, 334a o. s. ř.).293 

Oprávněným při výkonu rozhodnutí je nezletilé dítě. Pokud nemá procesní 

způsobilost, musí být zastoupeno zákonným zástupcem. Judikatura připouští, aby byl 

tímto zákonným zástupcem rodič dítěte, i když je povinným druhý rodič. Teprve 

                                                           

293 Dalšími možnostmi jsou prodej nemovitosti, prodej podniku a zřízení soudcovského zástavního práva 
k nemovitostem (§ 258 o. s. ř.). 
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kdyby nastal střet zájmů mezi rodičem-zástupcem a dítětem, soud ustanoví dítěti 

pro řízení o výkon rozhodnutí opatrovníka.294 

Pokud jde o výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, projevem požadavku na 

zajištění výživy nezletilých dětí je zařazení pohledávek výživného mezi přednostní 

pohledávky, které mají prioritu při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy a jiných 

příjmů [§ 279 odst. 1, 2 písm. a)]. Mzda, plat či jiný pravidelný příjem (starobní či 

invalidní důchod – viz § 299 o. s. ř.) se při výkonu rozhodnutí rozdělí na základní 

částku, která je výkonem rozhodnutí nepostižitelná, a zbytek pak na třetiny (§ 279 

odst. 1). Přednostní pohledávky včetně pohledávek výživného se uspokojují z druhé 

třetiny, ovšem kdyby druhá třetina nepokryla všechny nároky, uspokojují se spolu 

s ostatními pohledávkami v rámci třetiny první. Pohledávky výživného mají navíc 

přednost před ostatními pohledávkami v druhé třetině (zásada absolutní přednosti295 

– viz § 280 odst. 2).  

Za provádění srážek ze mzdy odpovídá oprávněnému plátce mzdy (nebo 

jiného příjmu). Pokud tak nečiní nebo nesplní-li včas oznamovací povinnost vůči 

soudu o tom, že povinný u něj přestal pracovat, oprávněný má právo proti němu 

podat tzv. poddlužnickou žalobu ve smyslu § 296 odst. 1, v níž bude nárokovat 

částky, na které by měl nárok, kdyby plátce mzdy své povinnosti plnil. 

V současné době však bude častá situace, kdy povinný nemá pravidelný příjem, 

respektive nemá plátce mzdy či jiného příjmu. Může se jednat o podnikatele ve 

smyslu § 2 odst. 2 obch. zák., tedy osobu, která podniká na základě živnostenského 

zákona, na základě jiného právního předpisu (lékař, advokát), nebo na základě zápisu 

do jiné evidence (soukromý zemědělec), případně o osobu, která nemá žádné příjmy. 

V tomto případě je potřeba hledat jiné způsoby uspokojení pohledávky výživného, 

nejlépe přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu (§ 303 a násl.). 

Na závěr je potřeba učinit poznámku k vymáhání výživného v cizině. V této 

oblasti existuje několik pramenů práva. Jednak jsou to dvoustranné smlouvy, jednak 

Haagská úmluva o uznávání a výkonu vyživovací povinnosti ze dne 2. října 1973, a 

jednak nové nařízení Rady ES č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání 

                                                           

294 R 63/74 – Při podání návrhu na výkon soudního rozhodnutí k vymáhání výživného nezletilého dítěte 
od rodiče může druhý z rodičů nezletilé dítě zastupovat. Dojde-li však při provádění výkonu rozhodnutí 
ke střetu zájmů mezi rodičem a dítětem, musí být nezletilému účastníku řízení ustanoven opatrovník. Tak 
je tomu např. podal-li povinný rodič návrh na zastavení výkonu rozhodnutí s tím, že vymáhané výživné 
bylo již uhrazeno. 
295 Viz Winterová, A. a kol.: Civilní 2006, s. 522 a násl.  
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a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností (dále jen 

„nařízení o výživném“).296 Pokud jde o vztah tohoto nařízení k mezinárodním 

smlouvám, které mají členské státy uzavřeny, dle čl. 69 odst. 1 a 2 nařízení o 

výživném není dotčeno použití dvoustranných nebo vícestranných mezinárodních 

smluv, jejichž stranami jsou členské státy EU, nicméně nařízení o výživném má před 

těmito smlouvami aplikační přednost.297 

Při vymáhání výživného v cizině lze požádat o zastupování Úřad pro 

mezinárodní ochranu dětí se sídlem v Brně; tento orgán má s vymáháním výživného 

v zahraniční bohaté zkušenosti, neboť je to jeho nejrozsáhlejší agenda.298 

 

4.2. Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí 

Výkon rozhodnutí o výchově je vždy velkým zásahem do života nezletilých 

dětí. Je proto potřeba dělat všechno pro to, aby k němu v ideálním případě vůbec 

nemuselo dojít, a pokud není jiné cesty, aby byl proveden rychle a efektivně. 

Pro svou zvláštní povahu upraven samostatně (vedle obecných ustanovení 

v části šesté, hlavě první) a obecná ustanovení o výkonu rozhodnutí se na něj 

nepoužijí. Výkon rozhodnutí je veden podle zásad ovládajících řízení nesporné, což 

je odůvodněno povahou věci a nutností ochrany nezletilého dítěte, které v tomto 

případě jak subjektem, tak zároveň objektem výkonu rozhodnutí.299 Právní úpravu 

poskytují ustanovení § 272 a 273 o. s. ř. Podle nich se provádí výkon rozhodnutí 

nebo soudem schválené dohody o výchově dětí a o úpravu styku s nimi. Výkon 

rozhodnutí v uvedených věcech může provádět pouze soud, nikoliv soudní 

exekutor.300 

                                                           
296

 Toto nařízení je ve věcech výživného aplikovatelné od 18. června 2011. Oproti dosavadní úpravě 
nařízením Brusel I (nařízení Rady ES č. 44/2001) lze vyzdvihnout zakotvení princip automatické 
vykonatelnosti, který s již dříve zakotveným principem automatického uznání může výraznou měrou 
přispět k snadnějšímu pohybu rozhodnutí mezi jednotlivými členskými státy a výkonu spravedlnosti – 
srov. Šmíd, O.: Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 – nařízení o výživném In Chovancová, J. (ed.): 
Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity 
Komenského, 2010, s. 219 a násl. 
297

 Tamtéž, s. 223 a násl. 
298 Fialová Ráčilová, A.: Vztah mezi nařízením Brusel I a Haagskou úmluvou o uznávání a výkonu 
rozhodnutí o vyživovací povinnosti ze dne 2. října 1973. In Šínová, R. a kol.: Řízení ve věcech 
rodinněprávních, s. 331 a násl. 
299 Viz Winterová, A. a kol.: Civilní 2011, s. 605. 
300 Winterová, A. a kol.: Civilní 2011, s. 581. 
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Výkonem rozhodnutí ve věcech mezinárodních únosů dětí se pro jeho určité 

odlišnosti věnuji v rámci výkladu řízení podle § 193a a násl., nebudu je tedy znovu 

zmiňovat. 

Zvláštním režimem (§ 273a a § 273b) se řídí výkon rozhodnutí předběžných 

opatření podle § 76a a 76b, o kterém již bylo pojednáno v rámci výkladu 

předběžných opatření.  

Soud může řízení o výkon rozhodnutí zahájit na návrh i bez návrhu, z úřední 

povinnosti. Je-li návrh podán, není jím soud vázán. Okruh účastníků je výslovně 

určen podle tzv. třetí definice (§ 94 odst. 1) – jsou jimi ti, o jejichž právech a 

povinnostech se při výkonu rozhodnutí jedná. Ve většině případů to budou účastníci 

řízení ve věci samé.  

Místní příslušnost vykonávacího soudu je stanovena jako výlučná podle § 88 

písm. c).  

Před samotným nařízením výkonu rozhodnutí, pokud ten, kdo dobrovolně 

neplní, nebyl v rozhodnutí nebo dohodě řádně poučen o následcích neplnění, nebo 

shledá-li pro to zvláštní důvody, soud vyzve toho, kdo neplní povinnosti uložené mu 

rozhodnutím nebo dohodou, aby rozhodnutí nebo dohodu plnil, a poučí ho o 

možnostech výkonu rozhodnutí (§ 272 odst. 2). Výzva soudu není rozhodnutím a 

není tedy proti ní přípustný opravný prostředek (R 41/1998). Soud může požádat 

také příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, aby vedl povinného 

k dobrovolnému plnění soudního rozhodnutí nebo soudem schválené dohody o 

výchově dětí a o styku s nimi, aniž by bylo třeba nařizovat výkon rozhodnutí (§ 272 

odst. 3).  

Proces výkonu rozhodnutí lze rozdělit do tří fází. První fází výkonu 

rozhodnutí je uložení pokuty tomu, kdo neplní dobrovolně rozhodnutí nebo 

dohodu. Pokutu lze uložit opětovně, jen je-li to účelné, přičemž výše jednotlivých 

pokut nesmí přesáhnout 50 000 Kč. Pokuty soud odvádí do státního rozpočtu 

a eviduje jejich výši. Jak uvádím také u výkonu rozhodnutí ve věcech mezinárodních 

únosů, souhlasím sice s názorem Z. Králíčkové, že ukládání pokut by nemělo být 

formalistické a je-li zřejmé, že pomocí uložení pokuty nebude účelu výkonu 

rozhodnutí dosaženo, soud přistoupí k odnětí dítěte,301 ovšem znění právní úpravy 

nasvědčuje obligatornímu uložení pokuty (srov. „Soud nařídí výkon rozhodnutí 

                                                           

301 Králíčková, Z. In Drápal, L., Bureš, J. a kol.: OSŘ komentář, s. 2272. 
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uložením pokuty tomu, kdo neplní dobrovolně …“). Účelností pak zákonodárce 

podmiňuje až opakované ukládání pokut a další opatření v druhé fázi. 

Zákon č. 295/2008 Sb. přinesl institut tzv. refundačního plnění:302 na návrh 

zákonného zástupce nebo opatrovníka303 nezletilého dítěte může soud rozhodnout, 

že lze čerpat peněžní prostředky k náhradě vynaložených a prokázaných nákladů, 

slouží-li k uspokojení nezbytných potřeb dítěte, a to do výše částky evidovaných 

pokut (§ 273 odst. 4). Refundační plnění je žadateli poskytnuto z vlastních 

prostředků soudu. Soud čerpání prostředků zástupci dítěte nepřizná v těch 

případech, kdy rozhodnutí nebo dohoda nejsou dobrovolně plněny. Z tohoto znění 

lze dovodit (a contrario), že bude-li po uložení pokuty povinnost nadále dobrovolně 

plněna, vzniká na refundační plnění nárok. Podle důvodové zprávy k citované novele 

však je plně v posouzení soudu, zda bude plnění poskytnuto. Toto posouzení by 

však nemělo být libovůlí, a pokud by byly splněny zákonné podmínky, měl by soud 

refundační plnění přiznat. Dále není jasné, kdo je vlastně oprávněným 

k refundačnímu plnění, zda dítě, či jeho zákonný zástupce, a jakou povahu má návrh 

na umožnění čerpání prostředků soudu.304  

Ve druhé fázi může soud uložit některá opatření, jeví-li se mu to jako účelné: 

a) tomu, kdo neplní povinnosti stanovené rozhodnutím nebo dohodou, může 

soud uložit na dobu nejvýše 3 měsíců účast na mimosoudním smírčím 

nebo mediačním řízení nebo na rodinné či jiné vhodné terapii.305 Soud sice 

může podle dikce zákona toto opatření uložit tomu, kdo rozhodnutí nebo 

dohodu neplní, ovšem z povahy věci vyplývá, že účastnit se mediace či 

terapie budou oba rodiče, případně i dítě, 

b) soud může stanovit plán navykacího režimu, nejsou-li dány podmínky pro 

změnu rozhodnutí podle § 163 odst. 2 a je-li to v zájmu dítěte. Cílem plánu 

je umožnit postupný kontakt dítěte s osobou oprávněnou ke styku s ním. 

                                                           

302 Bartoníčková, K.: Výkon rozhodnutí ve věcech nezletilých ve světle novely č. 295/2008 Sb. In Pocta 
Sentě Radvanové, s. 271 a násl. 
303 Vzhledem k tomu, že ustanovený opatrovník je také zákonným zástupcem dítěte, jsou slova „nebo 
opatrovníka“ v textu § 273 odst. 4 věta první obsolentní. 
304 Důvodová zpráva více otázek vytváří, než zodpovídá. Je symptomatické, že se jedná o tutéž novelu 
(s toutéž důvodovou zprávou), která přinesla novou úpravu řízení ve věcech mezinárodních únosů dětí, 
k jejíž jednoznačnosti a srozumitelnosti jsem se již vyjádřila výše. 
305

 S účinností od 1. 9. 2012 jsou opatření uvedená v § 273 odst. 1 písm. a) nahrazena „prvním setkáním 
s mediátorem v rozsahu 3 hodin“. Tuto změnu přináší zákon o mediaci (č. 202/2012 Sb.). 
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Soud zajistí odborné vyjádření o vhodnosti, obsahu, rozsahu a délce trvání 

plánu, i jeho následnou kontrolu. 

Teprve až se předchozí fáze projeví jako bezvýsledné, soud přistoupí k fázi 

třetí, odnětí dítěte, tzv. personální exekuci. To je stadium, ke kterému by mělo 

docházet opravdu jen zřídka, a soud by měl rodiče (či jiné zákonné zástupce) před 

touto fází výkonu rozhodnutí důrazně varovat.  

Nařízení výkonu rozhodnutí odnětím dítěte je závazné pro každého – tedy i 

pro osobu, u níž se dítě právě nachází, ač tato osoba nebyla a není účastníkem řízení. 

Soud provede výkon v součinnosti s příslušnými státními orgány (§ 273 odst. 5). 

Osoba provádějící výkon je oprávněna učinit prohlídku prostor povinného nebo jiné 

osoby, jestliže je možné předpokládat, že se v nich dítě nachází; za tím účelem si do 

těchto prostor může zjednat přístup a uvedené osoby jsou povinny jí tento přístup 

umožnit (§ 273 odst. 6). 

Při výkonu rozhodnutí o výkonu rodičovské zodpovědnosti (tedy nejen ve 

věcech mezinárodních únosů dětí) v rámci členských států Evropské unie kromě 

Dánska se uplatní nařízení Brusel II bis, které má aplikační přednost před národní 

úpravou. Ve věcech s mezinárodním prvkem (mimo členské státy EU) je situace 

obtížnější, neboť neexistuje jen jedna mezinárodní smlouva, ale hned několik, 

s různou závazností a počtem signatářů – např. Úmluva o styku s dětmi,306 Evropská 

úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí,307 

Evropská úmluva o výkonu práv dětí.308 Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí 

však v praxi při realizaci vykonávání práva styku nejčastěji aplikuje čl. 21 Úmluvy o 

občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, neboť tato úmluva má 

nejvíce smluvních států.309 

 

  

                                                           

306 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 91/2005 Sb. m. s. 
307 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 66/2000 Sb. m. s. 
308 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 54/2001 Sb. m. s. 
309 Dostálová, S.: Zajišťování vykonávání práva styku dítěte s rodičem ve věcech s mezinárodním prvkem. 
In Šínová, R. a kol.: Řízení ve věcech rodinněprávních, s. 314 a násl. 
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Závěr 

Práce byla dokončena v období velkých, dá se říci historických legislativních 

změn. Po dlouholetých přípravách byl přijat nový kodex soukromého práva, zákon 

č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, který má nabýt účinnosti dnem 1. 1. 2014. Do 

nového občanského zákoníku je pojata i úprava rodinněprávních vztahů, které byly 

dosud kodifikovány v zákonu o rodině. Proto, s ohledem na úzké sepjetí hmotného 

a procesního práva v této oblasti, jsem během přípravy této práce rozšířila okruh 

zkoumané právní úpravy i o příslušné partie nového kodexu soukromého práva.  

Podle mého názoru utvořeného na základě studia nové právní úpravy kodex 

nejenže mění stávající, několik desetiletí platnou právní úpravu, zavádí nové pojmy a 

instituty, ale přinutí právníky změnit i přístup k právnímu textu a práci s tímto 

textem. Zákoník je na jedné straně velmi kazuistický, na druhé straně ponechává 

široký prostor pro interpretaci aplikační praxí. Na jeho hodnocení jako celku je ještě 

příliš brzy a nebylo to ani mým úkolem. V rámci výkladu jednotlivých institutů jsem 

upozornila na novinky v právní úpravě související s tématem práce a snažila jsem se 

postihnout i případné nejasnosti či dokonce problémy, které může nová úprava 

přinést. 

Je nasnadě, že vedle nového kodexu soukromého práva může občanský soudní 

řád z roku 1963 obstát jen stěží. Vzhledem k tomu, že do poslední chvíle nebylo 

jisté, zda zákoník bude, či nebude přijat, nebyly v odpovídajícím předstihu započaty 

legislativní práce na novém procesním kodexu. V době, kdy běží legisvakanční lhůta 

nového občanského zákoníku, je již na komplexní řešení pozdě, a proto je nutné 

hledat jiné, prozatímní řešení diskrepance mezi novým kodexem soukromého práva 

a nevyhovujícím kodexem civilního procesního práva. Podobně jako v trestním 

právu, kde byl přijat nový trestní zákoník bez procesní návaznosti – trestní řád 

z roku 1961 byl pouze výrazně novelizován –, kterážto skutečnost je odborníky 

opakovaně kritizována,310 i v oblasti civilního práva dojde zřejmě k tomu, že 

občanský soudní řád bude pouze tzv. harmonizační novelou pozměněn tak, aby 

navazoval na novou hmotněprávní úpravu. Jak se výstižně uvádí ve věcném záměru 

zákona o nesporném řízení soudním, „předpis upravující civilní soudní řízení musí 

být procesní reflexí pozitivního hmotného práva a obsahovat všechny instituty 

                                                           

310 Např. Jelínek, J. a kolektiv: Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 2. vydání. Praha: 
Leges, 2011, s. 11. 
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umožňující soudní ochranu subjektivních hmotněprávních práv a povinností 

upravených soukromoprávními normami.“311 

Pro oblast procesní úpravy rodinněprávních vztahů, jíž tato práce věnuje 

značnou pozornost, existují dvě varianty řešení. Jednou z nich je zachování úpravy 

nesporného řízení v rámci občanského soudního řádu, a to ve formě zvláštních 

ustanovení a výjimek z obecných pravidel, které jsou stanoveny primárně pro řízení 

sporné, jako je tomu dosud. Druhá varianta počítá s vytvořením nového procesního 

řádu pro řízení nesporná, zákona o nesporném řízení soudním. Autoři věcného 

záměru se přiklánějí ke druhé variantě, tedy oddělení právní úpravy sporného a 

nesporného řízení do dvou právních předpisů, přičemž argumentují tím, že 

„nesporné řízení je samostatným druhem řízení ovládaným samostatnými zásadami 

protichůdnými zásadám, na nichž spočívá řízení sporné.“312 

Jsem zajedno s autory věcného záměru a připojuji další argument pro vydělení 

právní úpravy nesporných řízení z občanského soudního řádu: podle mého názoru 

se právní úprava civilního procesu přijetím nového zákona utřídí, vyjasní a stane více 

srozumitelnou, ubude výjimek a zvláštních ustanovení, která orientaci v právní 

úpravě spíše ztěžují a práci s právní normou zatěžují chybovostí. Jednoznačná a 

přehledná procesní pravidla systematicky začleněná do vnitřně bezrozporného 

kodexu umožní aplikační praxi naplnit ideál spravedlivého procesu a účastníkům 

řízení včetně nezletilých usnadní domoci se rychle spravedlivého rozhodnutí. 

Jsem si vědoma toho, že mnohé závěry v této práci uvedené, založené na 

současné právní úpravě, pozbudou účinností nového kodexu nebo přijetím dalších 

zákonů či novel platnosti. To je však osud většiny textů, které se zabývají platným 

právem. Právnická veřejnost si již zvykla, že aktivní legislativní tvořivost je 

fenoménem dnešní doby. Mnozí autoři čile publikačně reagují na další a další 

novelizace „svých“ zákonů, jiní rezignovali s poukazem na marnost takového 

počínání. Domnívám se, že správný přístup je někde uprostřed. Legislativní stejně 

jako publikační překotnost je třeba odmítnout, zároveň je však nezbytné 

zákonodárci poskytovat zpětnou vazbu, což je úkol právě pro právní teorii a praxi. 

Pouze vzájemnou interakcí legislativy a odborné literatury mohou dle mého názoru 

vznikat kvalitní právní předpisy, které v konečném důsledku ocení každý z nás. 

                                                           

311 Věcný záměr zákona o nesporném řízení. 
312 Tamtéž. 
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Abstrakt  

Tématem této dizertační práce je nezletilý v civilním procesu. Toto téma 

nebylo dosud v české právnické literatuře uceleně zpracováno, ačkoliv je 

problematika vystupování nezletilého v rámci civilního řízení stále aktuální a její 

význam roste. 

Základním pramenem právní úpravy, která se vztahuje na zvolené téma, je 

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, který již prošel více než 120 

novelizacemi. 

Procesní právo je ve věcech rodinněprávních, které tvoří značnou část 

obsahové náplně tématu této práce, pevně svázáno s úpravou hmotněprávní. Tuto 

úpravu aktuálně představuje občanský zákoník a zákon o rodině, které však budou 

k 1. 1. 2014 nahrazeny novým kodexem soukromého práva, občanským zákoníkem 

(zákon č. 89/2012 Sb.). Z tohoto důvodu je v práci věnována pozornost jak stávající 

právní úpravě, tak novinkám, které nový kodex přináší. Tam, kde se to jeví jako 

potřebné, je proveden i rozbor nové právní úpravy z hlediska řádné procesní 

ochrany práv nezletilého.  

S ohledem na novou hmotněprávní úpravu se naskýtá otázka, zda a kdy bude 

připraven odpovídající procesní kodex. Nový občanský zákoník na mnoha místech 

novou procesní úpravu vyžaduje, tato otázka tedy vyvstává s velkou naléhavostí. 

Během dokončování této práce byl zveřejněn věcný záměr zákona o nesporném 

řízení soudním, který obsahuje hlavní zásady a osnovu tohoto zcela nového 

procesního předpisu. Na příslušných místech jsou tedy zapracovány poznámky o 

navrhované úpravě.  

Do práce byl zapracován i nový zákon o mediaci (zák. č. 202/2012 Sb.). 

Dílo pracuje také se související mezinárodní úpravou a předpisy Evropské 

unie.  

Práce neopomíjí ani dostupnou judikaturu. Až na stanovené výjimky není 

možné v rodinněprávních věcech podat dovolání k Nejvyššímu soudu, chybí tedy 

sjednocující judikatura. Úlohu „sjednotitele judikatury“ tedy musí nezřídka převzít 

Ústavní soud, který ovšem tuto svoji roli odmítá (srov. např. nález IV. ÚS 1181/07).  

Práce se snaží pečlivě prozkoumat právní úpravu, která se vystupování 

nezletilého v rámci civilního řízení věnuje, za účelem zjištění, zda de lege lata 

vyhovuje moderním principům, které řízení ovládají – zejména právu na spravedlivý 
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proces313 a zásadě ochrany nejlepšího zájmu dítěte.314 Zkoumaná právní úprava je 

podrobena kritickému zhodnocení z hlediska její vnitřní provázanosti 

a bezrozpornosti, logičnosti, jednoznačnosti a systematičnosti, a také z hlediska 

jejího souladu s ostatními předpisy právního řádu včetně mezinárodní a unijní 

úpravy, a tam, kde se to jevilo jako užitečné, je navrženo řešení de lege ferenda. 

Problematika je pojednána komplexně. Všem institutům a procesům však 

nebyl dán stejný prostor: zvláštní pozornost je věnována zejména oblastem, které se 

zdají být problematické, o nichž se vede v odborné literatuře právní diskurs. 

Na začátku jsou vymezeny pojmy, které tvoří název této práce: nezletilý 

a civilní proces. Je poukázáno na pluralitu termínů pro nezletilého používaných 

v různých právních předpisech. Při definování pojmu civilního procesu je 

upozorněno na jeho vnitřní diferenciaci a sporné a nesporné řízení jako představeny 

jako jeho svébytné části. 

Práce uvádí případy, kdy nezletilý vystupuje v civilním řízení podle občanského 

soudního řádu:  

 jako žalobce či žalovaný ve sporném řízení,  

 jako navrhovatel a/nebo účastník řízení u předběžných opatření či 

v nesporných řízeních, a také 

 jako svědek.  

Zvláštní postavení má dítě mladší patnácti let, které se dopustilo činu jinak 

trestného, jehož jednání se bude posuzovat s použitím ustanovení občanského 

soudního řádu.  

V rámci výkladu podmínek účastenství nezletilého se práce věnuje procesní 

subjektivitě a procesní způsobilosti (a to i z komparativního hlediska), jednotlivým 

druhům zastoupení i okruhem účastníků řízení. Zvláštní pozornost je zaměřena na 

osobu opatrovníka a výkon opatrovnictví.  

Jako zcela zásadní je pojato právo nezletilého účastníka řízení být informován 

a vyjádřit svůj názor ve všech řízeních, která se ho týkají, a ke všem opatřením, která 

se vůči jeho osobě mají přijmout. S tím pak souvisí i výslech nezletilého účastníka 

řízení, který je v práci podrobně pojednán včetně jeho psychologických aspektů. 

                                                           

313 čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy. 
314 čl. 3 ÚPD. 
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V práci jsou popsána především všechna nesporná řízení, v nichž vystupuje 

nezletilý jako účastník. Jedná se o některá předběžná opatření, nesporná řízení 

upravená v části třetí hlavě páté o. s. ř. a vykonávací řízení ve věcech výchovy 

a výživy nezletilých. Ze sporných řízení se práce zabývá pouze těmi, jejichž sporná 

povaha je považována za nevyhovující právě pro účast nezletilého v řízení, což je na 

příslušných místech patřičně okomentováno. 

V rámci předběžných opatření, která lze ve prospěch nezletilého přijmout, 

práce upozorňuje na problémy, které mohou v praxi vznikat při uplatňování 

předběžného opatření podle § 76a, pokud jde o navrhovatele a svěření dítěte do 

pěstounské péče na přechodnou dobu, a na nejasnou aplikaci § 76b, pokud jde o 

ochranu nezletilého dítěte před domácím násilím. Součástí výkladu všech uvedených 

předběžných opatření je i jejich výkon, neboť ten je jejich neoddělitelnou součástí. 

Řízení o určování a popírání rodičovství nejsou sice samostatně upravena 

občanským soudním řádem a projednávají se ve sporném řízení (až na řízení o 

určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů), jsou však samostatně upravena 

zákonem o rodině a nezletilý je nebo by měl být vždy účastníkem řízení. Proto byla 

řízení do práce zařazena a podrobena zkoumání a následné kritice. Jako jakési obiter 

dictum je uvedeno řízení ve věcech určování a popírání mateřství, které se dosud 

procesního vyjádření nedočkalo. 

V rámci péče soudu o nezletilé jsou charakterizovány obecné zásady a 

vlastnosti tohoto řízení jako typicky nesporného. Zvlášť je zmíněn dohled soudu 

nad péčí o nezletilé a schvalování úkonů za nezletilé. 

Řízení o osvojitelnosti a řízení o osvojení jsou upravena společně, což 

vystihuje jejich povahu řízení incidenčního a meritorního. Velmi podrobně jsou 

popsány zásady osvojování upravené novým občanským zákoníkem, zejména pokud 

jde o souhlas dítěte s osvojením. 

Řízení o povolení uzavřít manželství je pojednáno zejména s ohledem na 

důsledky nesplnění zákonných podmínek pro uzavření manželství nezletilým, opět 

s reflexí v úpravě nového občanského zákoníku. 

Relativně novou úpravou je řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech 

mezinárodních únosů, které je tvořeno prvky sporného i nesporného řízení, aplikuje 

se na něj Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (Haag, 

1980) i nařízení Brusel IIbis. Práce obsahuje podrobnou analýzu a kritické 



188 

 

zhodnocení právní úpravy celého řízení včetně výkonu rozhodnutí a přináší i návrhy 

de lege ferenda, které by upřesnily charakter řízení a zajistily tak silnější ochranu práv 

nezletilého dítěte. 

Řízení o činech jinak trestných dětí mladších patnácti let je pro svou 

specifickou povahu pojednáno samostatně, ačkoliv se pro něj podpůrně použijí 

ustanovení o. s. ř. o péči soudu o nezletilé. Zde je podrobně popsána úprava 

poskytovaná zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. 

Výkon rozhodnutí prošel v nedávné době několika novelizacemi, které jsou 

v rámci výkladu o výkonu rozhodnutí ve věcech výchovy a výživy popsány a kriticky 

zhodnoceny.  
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Abstract 

The thesis deals with the topic of the minor in civil procedure. This topic has 

not been yet properly compiled in Czech legal literature although the issues of 

participation of minors within civil proceedings are still actual and their importance 

is increasing. 

The basic legal source covering the chosen topic is Act No. 99/1963 Coll., 

Civil Procedure Code, which had to be amended more than 120 times. 

Procedural law in family law matters, which form substantial part of the 

content of this thesis topic, is firmly connected with substantive law. Substantive 

legislation is nowadays represented by Civil Code and Family Law, which are 

supposed to be replaced on 1 January 2014 with new code of civil law, Civil Code 

(Act No. 89/2012 Coll.). This is the reason why the thesis pays attention to the 

existing legislation as well as to novelties brought by the new code. Where needed, 

an analysis of new legislation in terms of proper procedural protection of the rights 

of minors is provided. 

New legislation of civil law brings the question of preparation of appropriate 

procedural code. On spring 2012 the draft of law of non contentious procedure 

which includes main principles and outline of this brand new procedural regulation 

was published. Where appropriate, notes of suggested regulation are made. 

New law on mediation (Act No. 202/2012 Coll.) was introduced in the thesis 

as well. 

The thesis also deals with related international and EU legislation. 

The thesis does not ignore available judicature. Excluding given exceptions, it 

is not permitted appeal to the High Court, hence there is lack of unifying judicature. 

The role of „judicature unifier“ is then transferred to Constitutional Court which 

permanently refuses such a role. 

The thesis aims to examine thoroughly the legislation concerning the role of 

minors in civil proceedings to find out its compliance with modern principles which 

govern such proceedings – right to fair trial or principle of minor´s best interest 

protection in particular. Examined legislation is under critical evaluation in terms of 

its coherence, logic and clearness and also in terms of its compliance with other 

Czech legal regulations including international and EU legislation. Where useful, 

solution de lege ferenda is suggested. 
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The issues are described globally. All institutes and proceedings was not given 

the same space though: special attention is particularly devoted to issues that seem to 

be difficult, questionable, on whom legal discourse is lead in professional literature. 

In the beginning, basic terms are explained. Plurality of terms for minor in 

different legal regulations is mentioned. While defining term of civil procedure, its 

inner differentiation is referred and contentious and non contentious proceedings 

are presented as distinctive parts. 

The thesis presents situations when minor takes part in civil proceedings 

according to Civil Procedure Code:  

 as claimant (plaintiff) or defendant in contentious proceedings 

 as applicant and/or participant in interim measure proceedings or non 

contentious proceedings,  

 as a fitness as well. 

A child younger than fifteen years that comitted a quasi criminal act has a 

particular position. His act will be processed using Civil Procedure Code regulations. 

Within commentary on participation of minor the thesis deals with minor´s 

procedural subjectivity and procedural capacity (also with comparative aspects), all 

kinds of representation and group of participants. Attention is focused on the 

person of guardian and performance of guardianship.  

Minor’s right to be informed and to express his views in all proceedings 

affecting him or her and to all measures to be taken in favor of him or her is 

considered definitely essential. This is connected with interrogation of a minor that 

is examined in detail including psychological aspects. 

In the thesis are described especially all non contentious proceedings with 

minor as a participant. They are several interim measures, non contentious 

proceedings regulated in part three chapter five of Civil Procedure Code and 

enforcement proceedings in matters of custody and maintenance. Of contentious 

proceedings the thesis deals only with those whose contentious nature is considered 

inconvenient just for participation of a minor. 

Within interim measures that can be taken in favor of a minor, the thesis 

highlights problems which may arise when applying interim measure under § 76a 

with regard to applicant and placing a child in interim foster care, or uncertain 

application of § 76b regarding protection of a minor against domestic violence. The 
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commentary of all interim measures includes their enforcement, because it forms 

their integral part. 

Proceedings of determination and denial of paternity are not particularly 

regulated by Civil Procedure Code and are heard in contentious proceedings (with 

the exception of proceeding of determining paternity declaration of consent of 

parents), but they are particularly regulated by Family Law and a minor is or should 

be always a participant. Therefore these proceedings were included in the thesis, 

were subjected to examination and criticism. As a kind of obiter dictum proceedings of 

determination and denial of maternity is mentioned, which has not been yet 

legislated. 

Within legal custody of minors are described general principles and 

characteristics of this proceeding as typically non contentious. Separately is 

mentioned judicial supervision over the care of minors and approvals for acts of 

minors. 

Proceedings of adoptability and adoption are discussed together due to their 

nature of incidental and substantive procedure. Principles of adoption according to 

new Civil Code are described in detail, particularly with regard to the consent to the 

adoption of the child. 

Proceeding of permission to marry is discussed particularly regarding 

consequences of failure to fulfill legal conditions for underage marriage, again with 

reflection in new Civil Code regulation. 

Relatively new legislation, proceeding of return of a minor child in matters of 

international child abduction, is composed of elements of contentious and non 

contentious procedure, while Convention on the civil aspects of international child 

abduction (Hague, 1980) and Regulation No. 2201/2003 shall be applied to it. The 

thesis offers detailed analysis and critical evaluation of legislation of this procedure 

including enforcement of the decision and brings proposals de lege ferenda, which 

could specify the nature of the procedure for provide more intensive protection of 

minor´s rights. 

Proceeding of quasi criminal acts of children younger than fifteen years is due 

to its specific nature discussed separately, although the regulation of Civil Procedure 

Code of legal custody of minors applies to it. Legislation of Act No. 218/2003 Coll. 

of Juvenile Justice is described here in detail. 
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Enforcement of decision has been recently amended several times. 

Amendments are within the commentary to enforcement in matters of custody and 

maintenance described and critically evaluated. 
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